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ÖN SÖZ 

Dijitalleşme her alanda bir dönüşüm yaratmıştır. Medya da bu alanların 

başında gelmektedir ve günümüz toplumunda önemli bir rol 

oynamaktadır.  Geleneksel medyanın aksine analog değil dijital verileri 

internet veya bilgisayar ağları üzerinden ileten dijital medya;  interaktif 

televizyonlar, online gazeteler, video oyunları, web içerikleri, wikiler 

vb. olmak üzere farklı biçimlerde karşımıza çıkabilmekte ve insanları 

daha önce mümkün olmayan şekillerde birbirine bağlamaktadır. 

Araştırmacıların kültürel küreselleşme dediği şey de tam olarak budur: 

bilgi, duygu ve düşüncelerin;  imge, sembol ve anlamların; değerlerin 

ve yargıların; ve daha da fazlasının dünyada serbestçe dolaşımıdır. Bu 

dolaşımın aracı ise yeni medya olarak da adlandırılan dijital medyadır.  

Özellikle 1990’lardan sonra günlük yaşamımızın önemli bir parçası 

haline gelen dijital medya teknolojileri son 30 yılda büyük bir hızla 

gelişmiş, birçok dijital ortam ve aracın bir araya gelerek oluşturulduğu 

metaverse, -sanal evrenler- üzerinden tartışılmaya başlanmıştır. 

Araştırmacılar dijital medyanın; yeni araçlar ortaya çıktıkça, tüketiciler 

yeni taleplerde bulundukça ve teknolojilerin kalitesi ve erişilebilirliği 

arttıkça gelişmeye devam edeceği yönünde hemfikirdir. Bu duruma 

koşut olarak alanyazındaki çalışmaların da çeşitlenerek artması - dijital 

medyanın olumlu ve olumsuz etkileri de göz önünde 

bulundurulduğunda- bir gereklilik olarak görülebilir. 

Alan yazınına değerli çalışmalar sunan İKSAD Yayınevi’ne de 

teşekkürü borç biliyorum.14.03.2021 

 

Editör: Prof. Dr. Nilüfer SEZER 
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BÖLÜM 1 

İNTERNETTE GÖZETİM İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR1 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇELİK2 

 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma, Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda 

01.07.2014 tarihinde kabul edilen “Gözetim Toplumu ve İnternet: Yeni İletişim 

Ortamlarında Gözetimin Dönüşümü” adlı doktora tezinden üretilmiştir.  

2 Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler MYO, Pazarlama ve Reklamcılık 

Bölümü, Edirne, Türkiye, ramazancelik@trakya.edu.tr, ORCID:0000-0002-6957-

5297  
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GİRİŞ  

Bu çalışma günümüzde internet ve gözetim temelinde şekillenen yeni 

dönem ile ilgili güncel çalışma ve görüşlere yer vererek, internetin 

gözetimde oynadığı rolün etkinliğini belirlemek amacını taşımaktadır. 

Bu amaçla, gözetimin yeni medyadaki uygulamalar ile birey ve toplum 

üzerinde nasıl etki bıraktığı irdelenmektedir. 

Yeni medyada gözetim bağlamında yeni iletişim ortamlarında 

gözetimin nasıl dönüştüğü ile ilgili, çalışmanın ana çerçevesini 

oluşturan çeşitli başlıklar oluşturulmuş ve bu başlıklar gözetim 

konusunda önemli eserleri olan isimlerle mülakat yapılarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın çerçevesini oluşturan ana başlıklar 

şunlardır; dijital çağda internetin toplum üzerindeki etkisi, genel olarak 

yeni iletişim ortamlarında özelde ise sosyal paylaşım ağlarında 

gözetimin dönüşümü. Çalışmada gözetim ile ilgili önemli çalışmaları 

olan David Lyon3, Oscar Gandy4, Hal Niedzviecki5 ve Emanuel Dimas 

De Melo Pimenta6 ile gerçekleşen derinlemesine mülakat yöntemi ile 

gözetim olgusu irdelenmektedir. 

Çalışmada, niceliksel ve genelleştirici değil, niteliksel ve keşfedici bir 

yaklaşım benimsenmiştir. Bu araştırma niteliksel bilgiye ulaşmayı 

 
3 David Lyon ile 29 Mart 2014 tarihinde yapılan yazışma. Ayrıntılı bilgi için doktora 

tezinde ekler kısmına bakabilirsiniz.  
4 Oscar Gandy ile 11 Mart 2014 tarihinde yapılan mülakat. Ayrıntılı bilgi için doktora 

tezinde ekler kısmına bakabilirsiniz. 
5 Hal Niedzviecki ile 17 Mart 2014 tarihinde yapılan mülakat. Ayrıntılı bilgi için 

doktora tezinde ekler kısmına bakabilirsiniz. 
6 Emanuel Pimenta ile 9 Mart 2014 tarihinde yapılan mülakat. Ayrıntılı bilgi için 

doktora tezinde ekler kısmına bakabilirsiniz. 
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hedefleyen ve gözetimin yeni iletişim ortamlarında günümüzde nasıl 

dönüştüğü ile ilgili dinamikleri ortaya çıkarmaya yöneliktir.  

1. İNTERNETTE GÖZETİM İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 

Panoptik hapsedilme7 anlayışından günümüze kadar gözetim sürekli 

biçim değiştirmiş ve toplumsal gelişme ve değişimde de etkili bir güç 

olarak karşımıza çıkmıştır. Yeni iletişim teknolojileri ile sürekli biçim 

değiştiren gözetimde, Foucault’nun panoptik modeli (2007, 86- 2011, 

237), Poster’ın ortaya attığı ve Lyon’un geliştirdiği süperpanoptikon 

(Öztürk, 2013, 138) kavramına dönüşmüş, Mathiesen, seyretme eylemi 

üzerinden sinoptikon (Fuchs vd., 2011) tezini ortaya atmış, Rosen 

(2005) ve Pimenta (2011) ise bu kavramı genişleterek buna 

omnioptikon demiştir. Öncelikli meselesi güvenlik ve biometrik 

ölçümleme olan Bigo (2008) ise ban optikon kavramını ortaya atmıştır. 

Ancak teknolojinin müthiş bir hızla toplumu etkisi altına alması 

“akışkan gözetim” kavramı ile Lyon ve Bauman’ın (2013) 

tartışmalarına odaklanmak gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Teknoloji başta olmak üzere, internet gözetimi akışkan bir hale 

getirmiştir. Bauman’ın “akışkan modernite”sinden ilham alınarak 

ortaya atılan bu kavram, bize gözetimin eskiden fiziksel caydırma 

yolları ile (örneğin hapsedilme, işkence vs.) gerçekleşirken, şimdilerde 

internette ya da sosyal paylaşım ağlarında gezinen biri için 

içselleştirilmiş bir hal almıştır. Bu içselleştirmeye birçok örnek 

 
7  İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham’ın 1785 yılında tasarlamış 

olduğu hapishane inşa modelidir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hapishane
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verilebilir, ancak bu örneklerden ziyade, toplumda bu içselleştirmelerin 

akislerini vermek daha anlamlı olacaktır. 

Birey ya da toplumun, günlük yaşamda deneyimledikleri birçok örnek 

bize gözetimin neden bu kadar normal karşılandığı üzerine fikir 

vermektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerle, büyük şirket ve 

firmalara ciddi manada veri hediye eden birey, sosyal medyada 

arkadaşının sayfasını kontrol eden birey, kendi yaşadıklarını veya 

mahrem olanının sosyal medyada ifşa etmeye can atan birey, bize 

bugün geldiğimiz aşamayı ifade eden örneklerdendir. Bu örnekler bize 

gözetimin normal karşılandığını ve Bauman ve Lyon’un deyimi ile 

akışkanlaştığını göstermektedir.  

İnternette gözetim, günümüz gözetim pratiklerinden en kolayı hatta en 

ilgi çekici olanıdır. Konu ile ilgili son dönemde ciddi eserler kaleme 

alınmaktadır. Fiziksel gözetim tekniklerinden uzakta, sanal ortamda 

sayısal bedenleniş üzerine kurulan bu yeni dönem ile ilgili Mathiesen, 

2011 yılında yayınlanan “İnternet and Surveillance”ın önsözünde 

veritabanı üzerinden gözetiminin Google, Facebook, Twitter gibi 

internet mecraları ve sosyal paylaşım ağlarında nasıl ortaya çıktığı 

üzerine açıklamalar yapmaktadır. Mathiesen’e göre internetteki bu 

oluşumlar bir gizliliği ifade etmektedir ve yüzeyin altında, internet 

kullanımına dayalı keşfedilmemiş gözetim pratikleri ile dolu bir art 

bölge vardır. Bu art bölgede arkamızda elektronik işaretlerden oluşan 

koca bir iz bırakıyoruz (Fuchs vd., 2011). “İnternet and Surveillance” 

(Boersma, 2011, 304) kitabının sonuç kısmında, gözetimin, internette, 

yeni iletişim ve bilgi teknolojileri temelinde panoptik gücün yeniden 
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var olduğu üzerine vurgu yapılması önemlidir. Her ne kadar gözetim 

üzerine farklı düşünceler olsa da, ortak paydanın internet ile gözetimin 

ikinci nesil internet hizmetlerini tanımlayan ve 2004'te kullanılmaya 

başlanan Web 2.0 uygulamaları ile iktidar tarafından güç çatışmaları ve 

çelişkileri ile şekillenen bir dönemde olduğunun kabul edilmesidir. 

Birey üzerinden ise bu biraz karmaşıktır. Zira sosyal seçimler, 

çelişkiler, içerme ve dışlama gibi faktörler sanal dünyanın önemli 

unsurlarıdır. Birey sosyal seçimleri temelinde olguyu 

değerlendirdiğinden, internette gözetimin önemli olup olmadığını birey 

üzerinden sorgulamanın zorluğu da ortaya çıkmaktadır. Ancak burada 

genel görüş, gözetlendiğinin farkında olan bireyin bu eylemi 

önemsemeden hareket etmesi ve sanal dünyada var olmaya devam 

etmesidir.  

1.1. İnternetin Toplum Üzerindeki Etkisi 

Toplumlar üzerinde, kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz 

etkileri gözlemlenen internetin, bireyin, sosyal hayatı ve kültürü 

üzerinde birtakım değişiklere yol açtığı görülmektedir. Bu değişiklerin 

günümüz toplum yapısında, olumlu etkilerinin sürekli dile getirilmesi, 

olumsuz olan etkilerin önüne geçmekte ve bir toplumsal yitim 

yaratmaktadır. Çünkü internetin hayatımıza kattığı olumlu etkilerin 

yanı sıra, toplumlar arasında uçurumlar yaratan olumsuz etkileri de 

dikkatle irdelenmesi gereken bir alanı ifade etmektedir. Bu konu 

üzerinde hassasiyetle durmanın en önemli nedeni ise, bilgisayar 

teknolojileri temelinde internetin bir gözetim aracı olarak ifade edilir 

olmasıdır. 
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Dünya, internetle, bilgi ağırlıklı bir iletişim sisteminin içinde yol 

almakta ve bununla birlikte bilginin geniş kitlelere ulaşması internet 

sayesinde sağlanmaktadır. Bu nedenle sosyolojik temelde, “Bilgi 

Toplumu”, “Ağ Toplumu”, “Enformasyon Toplumu” gibi tanımlar, 

iletişimde internet aracılığı ile bilginin geniş kitlelere yayılmasının 

önemini her fırsatta hatırlatarak, bahsedilen bu yeni toplum 

tanımlarının meşruiyetine onay vermektedir. İnternet bir görüşe göre 

“etkileşimli iletişim” imkânı sunarak bireylerin “seçim” ve “özgürlük” 

alanlarını genişletmekte ve dolayısıyla yayılan bilgiyle toplumsal 

gelişmeye olumlu bir etki yapmaktadır. Bu konuda, Sheizaf Rafaeli’nin 

“etkileşim” kavramını incelemek yerinde olacaktır. Rafaeli, birçok 

araştırmacının referans gösterdiği bir isimdir ve “etkileşimli iletişim 

modeli”ni 1988’de geliştirmiştir. Rafaeli’ye göre iletişim dinamik bir 

süreçtir ve etkileşimli bir iletişim modelini diğer modellerden ayıran 

temel nitelik, karşılık verebilme yetisidir. Alıcı, verici durumuna geçip 

karşılık verebiliyorsa, modelde etkileşimden bahsetmek mümkündür. 

“Interactivity On The Nets” makalesinde Rafaeli ve Sudweeks (1994) 

Bilgisayar Ortamında İletişim’in (CMC: Computer Mediated 

Communication) genel iletişimden farklı olduğuna değinerek, 

geleneksel otoriteden uzak çok daha kolay ve denetimsiz bir iletişim 

yarattığına değinmektedir. CMC, her ne kadar Rafaeli ve Sudweeks’e 

göre ororiteden uzak, kolay ve denetimsiz bir iletişim yaratıyormuş gibi 

gözükse de bu iyimser bir yaklaşımdır ve gerçeği yadsımaktan ibarettir. 

Geleneksel iletişim modellerine göre daha aktif ve kullanışlı olan bu 

modelin, olumsuz tarafına da değinmek gerekmektedir. Çünkü birey 

bilgisayar teknolojileri ve internet sayesinde, fiziki bir gözetime gerek 
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duyulmadan, sayısal bedenleniş üzerinden gözetim ve denetimine 

maruz kalmaktadır. 

Şiddet ve tüketim amaçlı olarak egemen kurumlar tarafından internette 

sunulan dezenformasyonun, bireyleri belirli egemen yaşam kültürü ve 

düşünceye kanalize ettiği de görülmektedir. Egemen kurumlar 

tarafından sürekli bilinçaltına mesajlar gönderilerek, internette keyifli 

zaman geçirdiğini düşünen birey ya da toplumlar yönlendirilmektedir.   

Pek çok araştırmacı ya da sosyal bilimciye göre, internet kişiler 

arasındaki mesafe, yaş, cinsiyet, ırk, kültür gibi gerçek dünyada önemli 

olabilecek pek çok özelliği ortadan kaldırmaktadır. İnternetin anonim 

karakteri sayesinde, aynı şekilde düşünen insanların, zaman ve mekâna 

bağlı olmaksızın kolaylıkla bir araya gelerek, sanal cemaatleri 

oluşturması, farklı kültürlerin mensubu insanların birbirlerini tanıma 

fırsatı bulması, sanal ilişkilerden gerçek ilişkilere geçişlerin yaşanması 

ve insanların her türlü düşünceyi daha özgür ifade edebilir hale gelmesi, 

sosyal hayatta başlıca gözlemlenen değişimler olarak ifade 

edilmektedir. Ancak bilgi açığı ve dijital bölünme ile dünyada 

toplumların birbirinden net bir şekilde ayrılması bize sanal cemaatlerle 

sonuca ulaşamayacağımızı göstermektedir. Çünkü toplumlar arasında, 

enformasyon ve iletişim teknolojilerine kapsamlı erişim, bir topluma 

avantaj sağlıyorsa, erişim seviyesinde gecikme diğer toplum için 

dezavantaj oluşturuyor demektir ve burada bir eşitsizliğin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

E-alışveriş ve ticaret, hatta işe gitmeden evden çalışma, e-devlet gibi 

kullanımlar bireyin sosyal yaşamını ve ilişkilerini birebir 
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etkilemektedir. İnternet kullanımının ekonomik hayatı ve üretim 

ilişkilerini, bunun sonucu olarak sosyal hayatı değiştirdiği açıkça 

görülmektedir. Bilgi çağının olmazsa olmazlarından olan internetin bu 

alanda yol açacağı yeniliklerle, eğlenceden giyime, insan haklarından 

ulusal değerlere, çalışma kültüründen boş zaman kavramına, mektup 

nostaljisinden e-mail haberleşmesine, bilimsel çalışmadan gazete 

okumaya kadar yaşamın tüm alanlarında kültürel değişim 

yaşanmaktadır.  

Sadece bireyin kendi rızası ile şekillenen bir sürecin olduğundan 

bahsetmek ve internetin bu olumlu yönlerini görmek yeterli değildir. 

Çünkü günümüzde bireyler dünyaya geldikleri andan itibaren 

toplumsal yaşamın her aşamasında sistematik olarak kayıt altına 

alınmaktadır yani gözetlenmektedir. Enformasyon teknolojileri ile 

internette ziyaret edilen web sitelerinin izlenmesi, elektronik postaların 

okunması, akıllı (smart) kartlar yoluyla ekonomik işlemlerin denetim 

altına alınması ve bu yolla çıkarılan tüketici profillerinin veri 

bankalarında depolanması, şehrin dört bir yanına yerleştirilen 

mobeseler, cep telefonlarının dinlenmesi, kredi kartlarının insanları 

tutsak etmesi ve bunun gibi birçok teknoloji odaklı eylem iktidarın 

denetim ve gözetim faaliyetlerini her geçen gün daha da 

güçlendirmektedir. Son dönemde ortaya çıkan veri madenciliği ile de 

sadece iktidar değil, büyük egemen kurumlarında, denetim ve gözetim 

ile bireyi Zamyatin’in “Biz”inde (2013) olduğu gibi şeffaf 

hapishanelere hapsedilmiş bir toplum yapısına dönüştürdüğü bir 

gerçektir. Onlarca yıl önce bu ve benzeri tanımlamalar bir senaryodan 
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ibaretken, günümüzde dünya yeni iletişim teknolojileri ve internet ile 

bir şeffaf hapishaneye dönüşmüştür. 

İnternetin toplum üzerindeki etkisi bağlamında, yapılan mülakatlarda 

görüşmecilere bu ana başlık altında bazı değerlendirmelerde 

bulunmaları istenmiştir. Sorulan sorularda öne çıkan ve cevabı aranan 

ara başlıklar şunlardır: Sanayi devriminden sonra yaşanan toplumsal 

değişimde internetin konumu ve toplumsal dönüşümünde üstlendiği rol, 

enformasyon toplumunda prodüktivite (üretkenlik) paradoksu, “Bilgi 

açığı” ve “Dijital Bölünme” kavramlarının irdelenmesi. 

1.1.1. Sanayi Devriminden Sonra Yaşanan Toplumsal 

Değişimde İnternetin Konumu ve Toplumsal Dönüşümde 

Üstlendiği Rol  

Toplum ve teknoloji bağlamında günümüzde internetin toplumsal 

değişim ve dönüşümde üstlendiği rolü nasıl değerlendirmek gerekiyor? 

sorusuna verilen cevaplara bakıldığında: 

İletişim Bilimci Oscar Gandy’ye göre toplumsal dönüşümler 

devrimselden ziyade süreklidir, başlı başına bir teknolojik formun etkisi 

hakkında söylemeye değer bir şeyler vardır ve “dijital” bilgisayar-

temelli dönem kesinlikle önemlidir. Gandy, internetin dijital temelli bir 

bilgi ağı olarak dönüştürücü olduğunu ancak internetin “etkililiğini” 

değerlendirecek bir temelinin olmadığını ifade etmektedir. Gandy, bilgi 

akışını arttıran gelişmeleri, ağ kapasitesindeki artışların etkileri ile 

küresel ölçekte paylaşılan bilgi artışının etkisi üzerine odaklanmanın 

gerekliliğine vurgu yaparak, ağ sağlayıcı türdeki cihazların 

kapasitelerindeki dramatik değişimleri dikkate almadan ağ hakkında bir 
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değerlendirmeye girilmemesinin gerekliliğine değinmektedir. Gandy, 

temelde interneti sorgulamak yerine, internetin hangi cihazlarda ve 

nasıl kullanıldığı üzerine dikkat çekmektedir. 

Yazar Hal Niedzviecki’ye göre ise; internet, popüler kültürü ve kitle 

medyasını büyüterek ve derinleştirerek günlük hayatımıza sokan bir 

büyüteçtir. Niedzviecki, interneti kendiliğinden yeni bir şey olmanın 

çok ötesinde, basım, radyo ve tv ile başlamış elektronik yayılımlı 

kültürün bir uzamı olarak görmektedir ve bunun yayıncılığın ve 

aracılığın bugüne kadar ki en etkin aracı olduğunu ifade etmektedir. 

Kendini intermedia sanatçısı olarak niteleyen Emanuel Pimenta ise, 

görsel bir toplumdan algı-ötesi bir topluma evrildiğimizi belirterek, 

yalnızca bunun bile dönüşüm hakkında bir fikir sahibi olmak için yeterli 

olduğunu belirtmektedir. Pimenta’ya göre, görsel bir toplumda, 

organizasyon paradigmatik iken algı-ötesi bir toplumda her şey 

sentagmatik (sözdizimsel) hale gelmiştir. Pimenta, yeni medya ve 

internetin temsil ettiği nörolojik faktörleri göz önüne aldığımızda bunun 

toplumsal dönüşümde karşı konulamaz bir şey olduğunu belirtmektedir. 

1.1.2. Enformasyon Toplumunda Prodüktivite (Üretkenlik) 

Paradoksu  

Çağımızı diğer çağlardan ayırt eden önemli nokta, enformasyon 

teknolojisinde kaydedilen devrimsel sıçrama ve bunun üretim 

sürecindeki, iş sürecindeki yansımasıdır. Bu bağlamda, enformasyon 

toplumunda prodüktivite bir paradoks yaratıyor mu? sorusuna verilen 

cevaplara bakıldığında: 
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Gandy, pordüktivitede “üretim araçları” yerine, bilgi teknolojilerinin 

iletişime veya bilgi alışverişine olan etkisine odaklanmak gerektiğini 

düşünmektedir. Bu sistemlerin bilgi bazlı ürün ve hizmetlerin tüketimi 

ile olan ilgisi dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Gandy, “Üretkenlik 

Paradoksu” ile ilgili, özellikle yakın zamanda yaşadığımız “Büyük 

Kriz” bağlamında bunun bilgi ürünleri ve hizmetlerinin ölçülemez 

yapısına bağlı olarak bu “ürünler”in “parasallaştırılması” bağlamında 

bir “tüketim krizi” olup olmadığına bakmak gerektiğine vurgu 

yapmaktadır. Gandy’ye göre 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik 

kriz üretkenlik paradoksu ile ilgili birçok fikir vermektedir.  

Üretkenlikle motive olduğumuzu düşünmeyen Niedzviecki ise, dijital 

dönüşümün esas bilincimize bir dokunuş gerçekleştirdiğini, düşünme 

biçimlerimizin çoğuna yön tuttuğunu, onları gerçel ve izlenebilir hale 

getirdiğini belirtmektedir. Düşüncelerimizin harekete/durum 

güncellemesine dönüştüğünü söyleyen Niedzviecki, bu durumun 

özellikle üretkenlikten bizi uzaklaştırdığını ifade etmektedir. 

Niedzviecki, gelecekte pek çok görevin otomasyona bağlanacağı bir 

çağda üretkenliğin olacağını ancak bunun gelecekte üretkenliğin 

sağlayıcısı olan yaygınlaşmış çevrimiçi ortamlara hâkim az sayıdaki 

kişinin ellerinde yoğunlaşacağı uyarısını yapmaktadır. Bu durumun 

görece az sayıdaki insanlar için net kazanç sağlayacağını, çok sayıdaki 

yerelleşmiş kimse için ise bir kayıp olacağını belirtmektedir. 

Pimenta, üretkenlik paradoksuna farklı yaklaşarak, “üretim araçları” ile 

proselitizme (kendi inancını yayma çabası) bağımlı hale geldiğimizi 

belirtmektedir: Mantıksal bir süreç olarak bakıldığında, Gutenberg’e 
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bağlanan mantıksal bir yapı, ordu, aile ve kiliseyle sıkı sıkıya bağlı bir 

içerik saptaması ile vücut bulmaktadır. Bir yönüyle, bir permütasyon 

(Matematikte permütasyon, her sembolün sadece bir kez ya da birkaç 

kez kullanıldığı sıralı dizi) sistemi içinde birbirinin dengi insanlarla 

ilgili; diğer yönüyle de tarımdaki hiyerarşik sistemin aynısıdır. Bu 

nedenle, bu bir paradoks değil çünkü yeni bir medium (araç) bir 

öncekini kendi içeriği olarak alıyor. Bu nedenle şu anda biz içeriğin 

illüzyonuna sahibiz. 

1.1.3. “Bilgi Açığı” ve “Dijital Bölünme” Kavramlarının 

İrdelenmesi:  

“Prodüktivite paradoksu” her toplumda farklılık göstermekte bu da 

“bilgi açığı” ve “dijital uçurum/bölünme” gibi olgularında türemesine 

sebep olmaktadır. Bu bağlamda enformasyon toplumunda bilgisayar ve 

teknolojileri, sosyolojik, kültürel, ekonomik açmazlar yaratmaktadır. 

Bu bağlamda verilen cevaplara bakıldığında; 

“Bilgi açığı ve dijital uçurumlar daha kesin biçimde genel anlamıyla 

eşitsizlik, günümüz bağlamında kesinlikle bir sorundur” diyen Gandy; 

ulusların içlerinde ve aralarındaki eşitsizliğin doğasıyla ilgili 

yaklaşımların tüketim kavramında (veya hatta kapasite kavramı 

çerçevesi içinde) odaklandığını belirtmektedir. Burada “birey” kavramı 

yerine, daha çok ırk, sınıf, cinsiyet, mahalle gibi, bir nüfusun 

tanımlanabilir segmentleri içindeki insanlar üzerinde odaklanarak, bilgi 

sistemlerinin eşitsizliği arttırmak yerine azaltmak yönündeki kullanım 

yöntemlerini veya nasıl kullanılabileceklerini tanımlamak daha 

önemlidir. 
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Niedzviecki birey ve iktidar arasında gelecekte yaşanacaklar üzerinden 

bir ikilemin olduğunu ifade etmektedir. Niedzviecki, burada hem 

iyimser hem de kötümser yorumlarda bulunmakta, iktidarın 

davranışlarımızı izlemesi, görüntülemesi ya da optimize etmesini kabul 

edeceğimizi ifade etmektedir: İkilem şu ki, pek çok birey için son 

tahlilde güçlenme sağlayacak olan gelecek aynı zamanda çok da güç 

kaybettirici. Git gide artan biçimde dijital/sanal yaşamların içine 

çekildikçe, bireyselliğimize aracılık eden, bizi tercihlerimize kendi 

çıkarlarına göre yönlendiren, sağlayıcı/şirket niteliğindeki üçüncü 

partilere bağımlı olmaktayız. Dahası, tepkilerimiz durmaksızın takip 

edilerek, davranışlarımız ve etkileşimlerimiz sürekli 

yönlendirilebilmektedir. İnternetin özgürlük sanısı çelişkili bir biçimde 

“lüks bir hapishaneye” dönüşmektedir. Dışına çıkamazsınız, zaten niye 

isteyesiniz? Üretkenlik dev sağlayıcıların çıkarlarına göre hareket 

etmemizi sağlayan gizli şemaları olağanlaştıran bir işletme terimidir. 

Üretkenliğimizi geliştirmek adı altında davranışlarımızın izlenmesi, 

görüntülenmesi ve optimize edilmesini sıkça kabul edeceğiz. 

Bilgisayarların bürokratik prosedürlerin sonuçları olduğunu söyleyen 

Pimenta, kişisel bilgisayarlarda “klasörler”, “dosyalar”, “pencereler” 

olduğuna, bunların bizim bürolarımızın, ofislerimizin uzantıları 

olduğuna, bu nedenle dev bir bürokratik dalga yayan bu teknolojinin 

etkisi altına girerek bürokrasinin, gözetim, kontrol ve kangren 

yarattığına vurgu yapıyor: “Bu nedenle bürokratik bir süreç içinde yer 

alıp, daha az yetkili durumda onu kontrol etmeye imkân yoktur. Somut 
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bir dünyada, varoluşsal ilişkiler içinde her şeyin iki yüzü vardır, 

aydınlanmış olan ve belirsiz olan, Yunan tanrısı Janus8 gibi”.  

1.2. Sosyal Paylaşım Ağları ve Gözetim 

Klasik gözetim pratiklerinde “görmek ya da görünür olmak” ikircikli 

bir yapıyı teşkil etmemektedir. Görende görünür olanda nettir ve yerleri 

bellidir. Burada rollerin değişmediğini ifade etmek gerekmektedir. 

Günümüzde durum farklı ve bir o kadar da karmaşıktır. Çünkü internet 

ve yeni iletişim teknolojilerinin bir sonucu olarak günümüzde giderek 

etkinlik alanını artıran ve hayatımızın vazgeçilmezi olan sosyal 

paylaşım ağları ile birlikte bu karmaşıklık ortaya çıkmıştır. Sosyal 

paylaşım ağlarını bu şekilde ifade etmemizin nedeni açıktan gözetleme 

ya da bilerek, isteyerek gözetleme pratiğine dönüşen yeni bir anlayışın 

varlığıdır. Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde de ifade ettiğimiz 

gibi “öğrenme arzusu ve merak etme” enformasyon toplumunda 

yaşayan bireyi ele veren duyguların en başında gelmektedir.  

Kent yaşamının, milyonlarca nüfusu barındırdığı günümüz toplum 

yapısında, mekânsal bir aradalık ile meydanlarda, caddelerde, 

sokaklarda birbirini tanımayan kalabalıkların kamusal alanı 

oluşturduğundan yola çıkarak; birbirini tanımayan kalabalıkların 

anonimliliği düşünülürse, bu durum denetim ve denetleyen açısından 

bir sorunu teşkil etmektedir. Zira bu kimliklendirmeyi güçleştireceği 

için, bir yaftalama ya da fişlemeye gidebilmek için bu kalabalıkların 

 
8 Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan ikiyüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının 

resmine Roma paralarında rastlanır. Janus’a ait olan bu resimde yüzlerden biri kentten 

içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde 

yaşamını sürdürür. 
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tasnifine gerek duyulacaktır. Bu nedenledir ki, hapishaneler üzerinden 

gözetim ile bir ehlileştirmeye gidilmiş ve bireyler gözetlenmiştir. 

Devletler ya da genel deyim ile iktidarlar bu noktadan hareketle 

milyonlarca bireyi kimliklendirme yolunu tercih etmiş ve onların 

yaşamlarının her anını kayıt altına almış, arşivlemiştir. Nüfus 

cüzdanlarından, sağlık karnelerine, ikametgâh belgelerinden sicil 

dosyalarına kadar her bir bilgi “resmi belge” özelliği kazandırılarak, bir 

izleme, gözetleme aygıtı olarak kullanıla gelmiştir. Birey doğduğu 

andan itibaren gözetlenmekte, izlenmekte ve denetlenmektedir. Bu 

yolla birey devlet ya da iktidar tarafından her yönü ile 

kimliklendirilmiştir. Toplumsal düzenin en önemli aygıtı olan ulus 

devlette bu yöntemler sıkça kullanılmış ve bireyin tasnifi başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Bu kimliklendirme süreci, bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ile çok 

daha başka bir boyuta kaymış ve biçim değiştirmiştir. Birey yeni 

iletişim teknolojileri ile sayısal bedenleniş ile yeniden yaratılmış, 11 

haneli vatandaşlık numarası ile tanımlanacak hale getirilmiştir.  

Bilgisayar ile sağlanan muazzam veri tabanı ile panoptik yapıda olan 

hapishanelerden çıkarılan birey, yeni sistemlerle adım adım izlenmekte 

ve kayıt altına alınmaktadır.  

Sınırları belli olmayan yeni hapishaneler olarak karşımıza çıkan 

internet ve onun getirdikleri üzerinden gözetimi ele almak gerekirse, 

internetin devlet ya da iktidar için en güçlü veri tabanı olduğunu 

söyleyebiliriz. İnternet ile birlikte iktidar, bireyi en sıkı denetlenen yeni 

hapishanelere hapsetmiştir. Artık taş duvarlar ile örülmüş hapishaneler 
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yerine, dünyayı saran ağlar, kablolar, sinyaller ile çevrili yeni şeffaf 

hapishaneler devreye girmiştir. İnternetin öznesi haline gelen birey, 

bilerek, isteyerek, haz alarak, merak duygusunu gidererek gözetime 

katkı sağlamaktadır. Bu durum daha çok sosyal paylaşım ağ ve 

ortamlarında ortaya çıkmaktadır.  

Sosyal paylaşımın etimolojisinde sosyalliğin paylaşılması söz 

konusudur ve bu dünyanın dört bir yanına yayılmış ağlar sayesinde 

yapılmaktadır. Bu ağlar sadece insanların birbiri ile iletişim kurmasını 

mı sağlamaktadır, yoksa enformasyon toplumunda önemli bir veri 

kaynağı mı teşkil etmektedir? Birçok araştırmacının bu soruya cevap 

ararken karşısına çıkan kavram elbette “gözetim”  olmaktadır ve 

maalesef bu bir senaryodan ibaret değildir. Çünkü bu paylaşım ağları 1 

ve 0’ın tuğlaları ve harcını oluşturduğu yeni hapishanelerde, öğrenerek, 

eğlenerek, merak duygusunu gidererek sadece gözetlenmemekte ayrıca 

gözetleyen de olmayı kendine görev edinen bireyler yaratmaktadır. 

Asırlardır devam eden öğrenme ve merak etme arzuları elektronik 

ortamda da yaşamaya devam etmektedir.  

Niedzviecki’nin Dikizleme Günlüğü (2010) kitabında “mührü açmak”9 

teorisi merak etme ve öğrenme arzusu üzerine fikir vermektedir. 

Örneğin insanların fotoğraflarını paylaştığı webshots.com’u ziyaret 

eder “mührü açmak” deyimini girerseniz, banyoya gitmek üzere olan 

binlerce insanın fotoğrafı karşınıza çıkar. Niedzviecki teorisinde, bu 

tarz paylaşımlarla dikizlemenin bağımlılık yaptığına ve bir kez 

başlandığında durmanın, neredeyse imkânsız olduğuna değinmektedir. 

 
9 Hal Niedzviecki’nin geliştirdiği bir teoridir.  
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Bu ve benzeri eylemlerin tekrarı, özel ile kamusal olan alanların 

zamanla bulanıklaşmasına ve sınırların ortadan kalkmasına neden 

olmaktadır. Yaşadığımız dijital çağda kitle iletişim araçlarının 

sosyolojik, ekonomik ve politik etki alanları önceleri daha net ve 

anlaşılırken yeni iletişim ortam ve teknolojileri ile özel ve mahrem 

olanın kamusal olan ile arasındaki farklılıklarda zamanla silikleşmekte 

ve iç içe geçmektedir. 

Görmek ve görünür olmak, denetim ve gözetimde bir eylemlilik halidir 

ve bundan haz almak, röntgencilik yapmak gibi birçok teşhir durumu 

bu paylaşım ağları ile yeniden üretilmektedir. Bundan önce 

panoptikonik görme eyleminde sadece görme gücüne öncelik 

verilmişken, şimdilerde ise toplumsal yapının değişimi ve sonrasında 

internet teknolojileri ile bu yetersiz kalmıştır. Çünkü gözetimde 

yaşanan yeni yöntem ve teknikler ile görme eylemi yine iktidar için 

değişmez bir güç olarak varlığını sürdürürken, birey için hapsolma 

ortadan kalkmış ve bu ağlar yeni hapishaneler olarak hayatımızın her 

anı ve alanına girmiştir. 

İnternetin giderek yaygınlaştığı ve hayatımızın kayda değer bir zaman 

dilimini internete ayırdığımız günümüzde bireyin sosyalleşme ve 

sosyal iletişime geçme şekli değişime uğramış ve yeni bir boyut 

kazanmıştır. İnternet, önceleri sadece kişisel iletişime imkân tanırken 

artık bireylerin sosyalleştiği ve sosyal paylaşımlarda bulunduğu bir alan 

haline gelmiştir. Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri de 

geliştirilen ve yaygınlaşan sosyal paylaşım siteleridir. Sadece belirli bir 

ülke ile sınırlı kalmayan, kullanım alanları giderek küresel bir nitelik 
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kazanan sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye’de en tanınmışı ve en çok 

kullanılanı Facebook ve Twitter’dır. 

Bu ağlar, devlet ya da iktidar açısından bir bütün halinde veri tabanı 

hizmeti gören internet ortamının denetim ve gözetim anlamında önemli 

bir kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizde Facebook ve Twitter’ın çok 

kullanılmasından hareketle, bu ağların küresel boyutta önemli veri 

kaynakları olarak düşünülmesinde, NSA eski ajanlarından Edward 

Snowden’ın ifşaatlarının payı büyüktür. Amerika’nın “büyük birader” 

olduğu günümüz dünyasında, Snowden’ın ifşaatları önem arz 

etmektedir. Snowden, NSA’in “Prizma” isimli küresel gözetleme 

sistemini deşifre ederek, dünyada bu sistem ile gözetlemenin 

gerçekleştiğinden bahsetmesi, bu olayın patlak vermesinden hemen 

sonra, Twitter ve Facebook paylaşım ağlarının NSA’e veri sağladığı 

haberlerinin de peşi sıra çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle, sosyal 

paylaşım ağları ile gözetimin arasında anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmaktadır. 

Küresel evrende artık, anonim değil bilinir olmayı, görünmez değil 

görünür olmayı, gözetlenmenin farkında olmayı ve gözetlenir olmaktan 

rahatsızlık duymanın ötesinde, bundan haz alan Facebook ve Twitter’ın 

öznesi olmayı tercih eden bir birey vardır. Kendini bilerek isteyerek 

deşifre ettiğini, kendine zarar verecek veya vermeyeceğini 

düşündüğünü, her türden bilgiyi iktidarın veri tabanına kendi elleriyle 

hediye ettiğini söylemenin mümkün hale geldiği günümüzdeki birey 

anlayışı, iktidarın hiçbir çaba sarf etmeden gözetim ve denetimini 
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gerçekleştirdiği bir duruma dönüşmüştür ve dönüşüm geçirmeye devam 

etmektedir. 

Sosyal paylaşım ağları ve gözetim bağlamında, yapılan mülakatlarda 

görüşmecilerden bu ana başlık altında bazı değerlendirmelerde 

bulunmaları istenmiştir. Sorulan sorularda öne çıkan ve cevabı aranan 

ara başlıklar şunlardır: Günümüzde gözetim olgusunun internet 

üzerinde ortaya çıkış biçimleri ve dönüşümü, gözetlenen bireyin yeni 

iletişim ortamlarından vazgeçememesi ve eğlenerek gözetlenmesi. 

1.2.1. Günümüzde Gözetim Olgusunun İnternet Üzerinde 

Ortaya Çıkış Biçimleri ve Dönüşümü:  

Sosyal paylaşım ağlarında gözetimi değerlendirmeden önce total 

düzlemde internet ile gözetim olgusunun ortaya çıkış biçimleri arasında 

nasıl bir bağ vardır? sorusu ile yeni iletişim ortam ve araçlarının 

önemine dair görüşmecilerden alınan görüşlere bakıldığında; 

Gandy, gözetimin, yeni iletişim “kanalları”nın geliştirilmesiyle 

dramatik bir biçimde genişlediğini belirtmektedir. Gandy’e göre 

gözetimin genişlemesini sağlayan yolların tanımlanması çok büyük 

değer taşıyor: Örneğin “uzak algılama” hakkında söylenecek çok şey 

var ya da bireyler ve onların ilgili oldukları gruplar hakkında mesafelere 

ve etkileşimlerin yoğun gelişmiş karmaşıklığına bakılmadan toplanan 

bilgiler hakkında söylenecek çok şey vardır. Gandy, burada çok yönlü 

gerçekleştirilen etkileşimli iletişimin iyi tanımlanarak, yeni gözetim 

pratiklerinin daha iyi anlaşılabileceğine vurgu yapmaktadır. Bu da iyi 

tasarlanmış bir sınıflandırmayla mümkün olacaktır. 
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İnternet çağında, gözetimle gönülsüz ya da çekimser bir ilişkiden, 

gönüllü ve kardeşçe bir ilişkiye doğru hareket ettiğimizi düşünen 

Niedzviecki ise, gözetimin; facebook, bloglar, amatör videolar vs. 

şeklindeki katılımcı pop kültürümüzün bir parçasına dönüştüğünü 

belirtiyor. Burada yeni gözetim pratikleri olarak sosyal paylaşım site ve 

ağlarına vurgu yapan Niedzviecki, gözetimi sevmeyi öğrendiğimizi 

belirtmektedir. Örneğin, birey kendisinin ne yaptığını anlık olarak 

sosyal paylaşım ağlarında paylaşmakta, yine bu ağlarda paylaştığı; 

fotoğraflarının, videolarının vs. beğenilip beğenilmediğini merak 

etmektedir. Bu tarz paylaşımlar ile gözetlendiğinin bilincinde olan 

birey, bunu dikkate almadan “merak duygusu”nun da baskın gelmesi ile 

“kendini teşhir etmekten” haz almaktadır. Durum sadece bunlar ile de 

sınırlı değildir. Ülkemizden örnek vermek gerekirse; bireyler 

acıktığında herhangi bir kebap fotoğrafı paylaşarak acıktığını, 

efkârlandığında ise bir kadeh rakıyı sosyal ağlarda paylaşmakta ve 

kendine has yarattığı siber dünyada duygularını ifade etmektedir. Bu 

tarz örnekler aslında, genel anlamıyla bireyin gözetlendiğini dikkate 

almadan, umursamaz bir şekilde kendini teşhir ile sonuçlanan bu 

durumdan haz aldığını ve gözetimi sevdiğini göstermektedir.      

Pimenta internetin önemine değinerek bu sürecin paradoksal olduğunu 

belirtmektedir: İnternet bilgiyi dışa yaymak için inanılmaz bir araç, ama 

bir yandan da gözetim ve kontrolün kötü unsurlarının tüm kötü 

potansiyellerini içeren bir araçtır. Bu durum paradoksaldır. 

Yeni iletişim ortamlarında gözetimin dönüşümünde kapsamlı bir 

inceleme ile, iletişim sistemlerinin sanıldığı gibi aşamalı olarak 
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gözetlemeden vazgeçmediğini, aksine yeni yöntemlerle bunu daha da 

kolaylaştırdığını göstermektedir. Bu nedenle internetin de etkisi ile yeni 

bir boyut kazanan gözetimdeki dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

sorusuna verilen cevaplara baktığımızda, Gandy, yeni iletişim 

ortamlarında gözetimin dönüşümünü dramatik olarak görürken, 

Niedzviecki, sosyal paylaşım ağlarının “katılımcı pop kültür” 

betimlemesi ile gözetimi sevdiğimize vurgu yapmaktadır. Pimenta ise, 

özellikle internet ve gözetim arasında paradoksal bir ilişki olduğunu, bir 

taraftan internetin muazzam bir bilgilendirme aracı olması ile aynı 

zamanda bir kontrol ve gözetim aracı olmasının bu paradoksu 

yarattığına dikkat çekmektedir. 

1.2.2. Gözetlenen Bireyin Yeni İletişim Ortamlarından 

Vazgeçememesi ve Eğlenerek Gözetlenmesi:  

Gözetim üzerine yapılan alan araştırmalarında, birey gözetlendiğini 

bildiği halde yeni iletişim teknoloji ve ortamlarından 

vazgeçememektedir. Bu vazgeçememeyi neye bağlamak gerekiyor ve 

eğlendirerek gözetimi gerçekleştiren sistem bu noktada başarılı mıdır? 

sorusuna verilen cevaplara bakıldığında:  

Gandy’ye göre yalnızca eğlence değil, her çeşit tüketimin birleşmesiyle 

gözetimin tehlikelerinin algımızın arka planına itilmesi söz konusudur: 

Yalnızca belli bir tür etkinlik değil, bir ağ içinden geçen bilgi içeren her 

tür etkinlik (Etkileşim Güdümlü Bilgi), bir yönüyle gözetime tabidir. 

Belli kısımları hakkında çok endişe duyduğumuz bir bilgi akışı 

hakkında bilinçli bir karar alma umudumuzun bile olmadığını belirten 

Gandy’ye göre, “gözetimi katlanılabilir kılma” ifadesinden çıkan EGB 
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(Etkileşim Güdümlü Bilgi) ile oluşturulan sistemleri kullanmaya devam 

etmemizin, bizim başarılı bir şekilde her tarafımızın çerçevelenmiş 

olduğunu göstermektedir. 

Gözetimde eğlenceyi bir anahtar olarak gören Niedzviecki, bunun tıpkı 

gelecek geldiğinde onu yakalayamama endişesi ve özgüvensizliği gibi 

bir şey olduğundan bahsetmektedir: Hayatımızın ince detaylarına 

dikkat gösteren kişilerle sürekli bağlantı halinde olmak çok bağımlılık 

yapıcı bir şey. Bizi kapana kıstıranlara âşık olmamız anlamındaki 

Stockholm Sendromu gibi. Niedzviecki, sosyal paylaşım ağlarında 

daha çok paylaşmanın, daha çok geri dönüşüm almanın, geri besleme 

merceği içinde, beyinlerimizin sabit dürtülere tepki vermesi ve daha 

çok istemesi ile sonuçlandığını belirtmektedir. 

Pimenta ise, eğlendirerek gözetimin görsel bir toplumda kabul edilemez 

olduğunu belirtmektedir. Günümüz dünyasının farklı duyusal 

melekeleri olan daha yeni bir toplum yapısında olduğunu söyleyen 

Pimenta, bir şeylerin arasında olmak, zamanın geçmesini sağlamanın 

eğlence olduğunu, ama bizim gerçek zamana karşı sıfır zamanımızın 

olduğunu da unutmamamız gerektiğini belirtmektedir: Her şey zaman 

geçirmek için bir alıştırma haline gelir, çünkü zaman hiçtir, sıfırdır. 

1.3.  Görüşmecilerin Eserlerine Yönelik Soruların 

Değerlendirilmesi 

Gandy’nin “The Panoptic Sort” (1998) makalesi enformasyonun ne 

kadar değerli olduğu noktasında önemli fikirler vermektedir. Bu 

bağlamda Gandy’ye, küreselleşen gözetim ile birlikte, enformasyonun 

günümüz güç sistemlerinin gelişmesinde ve yeniden üretiminde nasıl 
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bir rol oynadığı üzerine sorduğumuz soruya verdiği cevaba 

bakıldığında; Gandy, zaman ilerledikçe etkileşimden doğan ve git gide 

artan bilginin, “ele geçme ve analize” tabi olduğuna değinmektedir. Her 

ne kadar çalışmanın odak noktası gözetim ve internet üzerinde olsa da, 

Gandy, analitik yön hakkında düşünmenin (ve hatta “büyük veri 

analitiği” üzerinde tartışmak), “takibe alınabilir zeka”nın, tüm 

Etkileşim Güdümlü Bilgi’den (EGB) nasıl türediğini dikkate almanın 

önemine vurgu yapmaktadır.  

Niedzviecki’nin 2009 yılında yazdığı, “The Peep Diaries” isimli eseri, 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireyin “Dikizleme Kültürü” içinde 

kendini bulduğu bir anlama bürünmüştür. Bu kültürün genç yaşlı 

herkesin katkısı ile hızla geliştiğini ve hepimizin kendimizi ve 

komşularımızı gözetlemeyi sevdiğimizi ifade eden Niedzviecki’ye bu 

noktada, bireylerin birbirini gözetlemesinin, sistemin bizi gözetlemesi 

noktasında nasıl karşılaştırılması gerektiğini sorarak, her iki gözetimde 

de mahremiyet ve özel hayatın gizliliğine yönelik tehdit var mıdır ve 

bunu iyimser karşılıyor musunuz?  sorusuna verdiği cevaba bakarsak 

eğer; Niedzviecki’ye göre, her zaman iyimserliğe yer vardır, bu 

sistemleri kullanan insanların çoğu kendilerini gözetlemeyi esas almış 

totaliter devletlerde yaşamıyorlar. Bu sistemlerin çoğu karşılıklı yarar 

gözeten “sizin için iyi olan, bizim için de iyidir” söylemindeki bir 

diktatörlükle işliyor ve gönüllü katılımımızla var oluyor. Hepimiz tek 

bir sistemi kullanmayı bırakmaya kalksak bizi zorlayacak hiçbir şey 

yapamazlar. 
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Asıl düşündürücü olanın, hükümetlerin yaptığı “büyük data” toplama 

işine girmelerinin olduğunu söyleyen Niedzviecki, bunun bizi tümden 

güvensiz kıldığını, interneti de yaptığımız her şeyi ve söylediğimiz her 

şeyi bize karşı kullanılmak üzere kaydeden büyük totaliter bir devlete 

dönüştüğünü belirtiyor. İnterneti kullanmayı tümden bırakabilir miyiz? 

sorusu ile devam eden Niedzviecki “büyük data”nın dikkatlerden 

kaçmaması gerektiğini belirterek, görüşlerine şu şekilde devam 

etmektedir: Eğer yapısı şu anda geliştiği gibi gelişmeye devam ederse 

mecbur kalabiliriz. Sonuçta internet üzerinde çeşitli bireyler tarafından 

postalanarak paylaştığımız materyalleri eğlence amaçlı da, ekonomik 

çıkarlarımız için veya politik avantajımız için de kullansak gerçekten 

pek bir fark yok. Her durumda insanlıktan çıkarıcıdır -kişileri dataya 

dönüştürerek ve insanları kişiliklerinden soyutlayan bir sistem 

oluşturarak. Her ne şekilde kullanırsak kullanalım, insan davranışına 

data uyarlamanın tehlikesi budur. 

Pimenta ise “Low Power Society” (2011) isimli çalışmasında, 

omnioptik gerçeklikte oluşan durumun, az güçlü bir toplumu, simetrik 

bir yapıya yöneliyormuş gibi bir yanılsamayla sunarak, toplumda 

yaygın bir bilgi mikro-asimetrileri oluşturulduğunu, bunun da 

demokratik ruhu güçlendirme gibi gösterildiğini ifade etmektedir. Bu 

nedenle, yeni gözetim araçlarını topluma entegre ederken kullanılan 

tüm söylemler, demokrasiyi garanti altına almak ve kişilik haklarını 

korumak iddiası üzerinden mi oluşturuluyor ve yeni gözetim araçlarının 

kullanım amacında, bu araçların demokrasi getirip getirmediğini 

gözetimin internetteki dönüşümü ve etkileri temelinde nasıl 

yorumlamak gerektiğini üzerine soru yönelttiğimiz Pimenta’nın vermiş 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 28 

 

olduğu cevabı değerlendirmek gerekirse; Pimenta, gözetimin ya da 

gözetim araçlarının demokrasiyi geliştirmediğine, güvenden yana bir 

ortamın olması gerektiğine inanmaktadır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Gözetimin her yerdeliği, gözetim ve denetimin normalleşmesi ve 

içselleştirilmesi sonucunu da doğurmuştur. Sürekli izlenmek, 

kaydedilmek, arşivlenmek temelinde Niedzviecki’nin deyimiyle “elde 

edilen muazzam bir bilgi yığını” ile homo sapiens’ten (düşünen insan), 

Sartori’nin (2006) homo videns’ine (gören insan) geçildiğini söylemek 

mümkün hale gelmiştir. Örneğin toplumsal paylaşım ağları üzerinde 

varoluş gösteren birey, internet öznesi olarak hem “röntgenci”, hem 

“teşhirci” hem de “muhbir” olmayı başarmış ya da iktidar tarafından bu 

ortamlarda gözetim içselleştirilmiştir. Bu içselleştirme gözetimin, 

zamanla normalleşmesine ve farkındalığının ortadan kalkmasına sebep 

olmuştur. 

İnternet ve bilişim teknolojisinin siber-uzay olarak adlandırılabilecek 

dönüşümleriyle birlikte mahremiyet de bir dönüşüm yaşamaktadır. 

Bauman’a göre anonimlik üzerinden mahremiyet silikleşmektedir. Zira 

internet ile öldürülen “anonimlik” neticesinde birey, mahremiyet 

hakkını da kendi rızasıyla katletmiş bulunmakta ya da iktidar tarafından 

sunulan “harikalar” karşılığında ödenecek bir bedel olarak 

mahremiyetinin kaybına rıza göstermektedir. Bedenin özelden çıktığı 

ve kamusallaştığı, mahrem alanın gözetleyen tarafından gözetime tabi 

tutularak meşru kılındığı, mahremiyet sınırları içinde bireyin hem 
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röntgenci, hem teşhirci hem de muhbir olabilmeyi başarabildiği bu 

dönemi, Niedzviecki, “Dikizleme Çağı” olarak adlandırmaktadır.  

İnternetin gözetimde oynadığı rolün etkinliğini belirlemek amacını 

taşıyan bu çalışmada, gözetimin internetteki uygulamalar ile birey ve 

toplum üzerinde nasıl etki bıraktığı sorgulanmıştır. Dijital çağda 

internetin toplum üzerindeki etkisi üzerinden, sanayi devriminden sonra 

yaşanan toplumsal değişimde internetin konumu ve toplumsal 

dönüşümünde üstlendiği rol, enformasyon toplumunda prodüktivite 

(üretkenlik) paradoksu, “bilgi açığı” ve “dijital bölünme” kavramları 

temelinde sorgulanmış ve görüşmecilerden fikir alınmıştır. 

Görüşmecilere göre, internetin toplum üzerindeki etkisi, sanayi 

devriminden günümüze dijital temelli bir boyut kazanmıştır ve 

kesinlikle toplumu dönüştüren bir etkiye sahiptir. İnternet, popüler 

kültürü ve kitle medyasını büyüterek ve derinleştirerek günlük 

hayatımıza sokan bir büyüteçtir; kendiliğinden yeni bir şey olmanın 

ötesinde, kitle iletişim araçları ile başlamış “elektronik yayılımlı 

kültürün bir uzamı” olarak görülmüştür. 

Üretkenlik paradoksu, “bilgi açığı” ve “dijital uçurum/bölünme” gibi 

olguların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Enformasyon 

toplumunda yeni iletişim ortam ve teknolojileri, sosyolojik, kültürel, 

ekonomik açmazlar yaratmaktadır. Bu bağlamda verilen cevaplara 

bakıldığında; görüşmeciler, ‘bilgi açığı’ ve ‘dijital uçurumlar’ın daha 

kesin biçimde genel anlamıyla eşitsizlik yarattığına değinmiştir.  

Sosyal paylaşım ağları ve gözetim bağlamında, yapılan mülakatlarda 

görüşmecilerden bu ana başlık altında, günümüzde gözetim olgusunun 
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internet üzerinde ortaya çıkış biçimleri ve dönüşümü, gözetlenen 

bireyin yeni iletişim ortamlarından vazgeçememesi ve eğlenerek 

gözetlenmesini nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Gözetimin, yeni 

iletişim ortam ve teknolojilerinin geliştirilmesiyle dramatik bir biçimde 

genişlediğini belirten görüşmeciler, çok yönlü gerçekleştirilen 

etkileşimli iletişimin iyi tanımlanarak, yeni gözetim pratiklerinin daha 

iyi anlaşılabileceğine vurgu yapmaktadırlar. İnternet çağında, 

gözetimle gönülsüz ya da çekimser bir ilişkiden, gönüllü bir ilişkiye 

doğru hareket edildiğini düşünenlerde vardır. Bu görüşe göre, 

gözetimin Facebook, bloglar, amatör videolar vs. şeklindeki katılımcı 

pop kültürün bir parçasına dönüştüğü ve yeni gözetim pratikleri olarak 

sosyal paylaşım site ve ağlarına vurgu yapılarak “gözetimi sevmenin” 

öğrenildiği ifade edilmektedir.  

Yeni iletişim ortamlarında gözetimde, iletişim sistemlerinin sanıldığı 

gibi aşamalı olarak gözetimden vazgeçmediğini, aksine yeni 

yöntemlerle bunu daha da kolaylaştırdığı görülmektedir. Bu nedenle 

internetin de etkisi ile yeni bir boyut kazanan gözetimdeki dönüşümü 

değerlendirmeleri istenen görüşmeciler, bu dönüşümün dramatik 

olduğuna,  internet ve gözetim arasında paradoksal bir ilişki ile bir 

taraftan internetin, muazzam bir bilgilendirme aracı, aynı zamanda bir 

kontrol ve gözetim aracı olmasının bu paradoksu yarattığına dikkat 

çekmektedirler.  

Gözetlenen bireyin yeni iletişim ortamlarından vazgeçememesi ve 

eğlenerek gözetlenmesinde Etkileşim Güdümlü Bilgi’nin (EGB) etkili 

olduğu sonucuna varan görüşmeciler, eğlenerek öğrenmenin gözetimde 
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önemli bir anahtar olduğunu belirtmektedirler. Burada EGB ile 

oluşturulan sistemleri kullanmaya devam etmenin, başarılı bir şekilde 

her tarafın “çevrelenmiş” olduğunu gösterdiğine dikkat çekilmektedir.  

Mülakatlardan konu ile ilgili elde edilen bir diğer önemli sonuç ise, 

iktidarların günümüzde kullandığı yöntemlerin artan bir biçimde, bir 

verinin genelde ne için kullanılacağının bilinmeden toplanmasını içeren 

pratikler ve teknikler kümesi olan “büyük veri”ye (Big Data) 

benzetiliyor olmasıdır. Yapılan mülakatlarda, küreselleşen gözetim ile 

birlikte, enformasyonun günümüz güç sistemlerinin gelişmesinde ve 

yeniden üretiminde oynadığı önemli rol ile birlikte, zaman ilerledikçe 

etkileşimden doğan ve git gide artan bilginin, “ele geçme ve analize” 

tabi olduğu gerçeğine ulaşmak bu çalışmanın en önemli 

sonuçlarındandır. Zira görüşmecilerin tamamı gözetim ve yeni iletişim 

ortamları ile ilgili bundan sonraki süreçte “büyük veriye” odaklanılması 

gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.  
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GİRİŞ  

Siyasal aktörler siyasi amaçları doğrultusunda seçmeni bilgilendirmek, 

kamuoyunun desteğini kazanmak, itibar oluşturmak ve gündem 

belirlemek gibi hedeflerle çeşitli iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetleri 

yürütmektedirler. Medya da siyasal alanda yürütülen bu faaliyetlere 

uygun bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle kamu gündeminin 

belirlenmesi ve yönetilmesi, iletişim araştırmacıları tarafından kitle 

medyasının bir işlevi şeklinde ele alınmaktadır. Toplumsal tarihe 

bakıldığında, geçmişten günümüze siyasi aktörlerin kamuoyuna 

vermek istedikleri mesajları direkt olarak iletmeye çalıştıkları 

görülmektedir. Bu çaba daha etkin ve yaygın olabilmesi açısından kitle 

iletişim araçlarıyla yürütülmektedir. Siyasi aktörlerin kamuoyuna 

ulaşmak için genel olarak siyasal iletişim ve siyasal halkla ilişkiler 

yöntemlerinden yararlandıkları bilinmektedir. Günümüzde, sosyal 

medya, artan kullanım oranlarıyla bu işlev için elverişli bir ortam 

sunmaktadır. Sosyal medya kullanım oranlarının, tüm dünyayı derinden 

etkileyen COVID-19 pandemisinde daha da arttığı görülmektedir 

(Yıldırım ve İpek, 2020). Sosyal medya, izolasyon tedbirleri 

kapsamında evlerine kapanan vatandaşlar için COVID-19’un yanı sıra 

pek çok bilgiye ulaşmanın yanı sıra ülke gündemini takip etmek için de 

önemli bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya kullanımının bu denli 

yaygınlaştığı bir süreçte siyasetçilerin de bu ortamlarda varlık 

göstermeleri ve gündemlerini vatandaşlara sosyal medya üzerinden 

ulaştırmaları beklenen ve olası bir durumdur.  
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Yapılan araştırmalar (Arslan, 2021; Bilgiç ve Akyüz, 2020; Devrani, 

2021; Gülcan ve Bayram, 2021; Sarı ve Öztunç, 2021; Çiftçi, 2022), 

hastalıkla ilgili kamuoyu bilinci yaratmak ve halkın tedbirlere 

uymalarını sağlamak üzere hükümetin sosyal medyayı etkin olarak 

kullandığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmalardan elde edilen 

sonuçlar, pandemi yönetiminden sorumlu kişi ve kurumların gerek 

sağlık gerekse diğer konuları nasıl ele aldıklarının anlaşılması 

bakımından önem taşımaktadır.  

Siyasetin bir diğer bileşeni olan muhalefet partilerinin kamuoyuna 

hangi gündemlerle seslendiklerini ortaya koyan araştırmalarla ilgili ise 

literatürde eksiklik bulunmaktadır. Bu problemden hareketle bu 

çalışmada, Türkiye’deki muhalefet partilerinin, pandemi tedbirlerinin 

kademeli olarak kaldırıldığı normalleşme sürecindeki Twitter 

paylaşımları incelenmiştir. Böylece pandeminin öncelikli gündem 

olmaktan yavaş yavaş çıktığı ve vatandaşın günlük rutinine dönmeye 

başladığı bu dönemde, muhalefet partilerinin siyasal halkla ilişkiler 

çalışmaları kapsamında da yer alan gündem belirlemeye yönelik olarak 

hangi konuları öne çıkardıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Siyasal İletişim ve Siyasal Halkla İlişkiler 

Siyasal iletişim ve siyasal halkla ilişkiler, temelde siyasete yönelik 

faaliyetleri kapsamaktadır. Siyaset, üzerinde farklı görüşlerin olduğu 

birden fazla tanıma sahip bir kavramdır.  Heywood (2017) siyaseti en 

geniş anlamda, “insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları 
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yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler” 

olarak tanımlamaktadır. Siyasetin temel özelliği olarak, genellikle rakip 

görüşlerin ve birbiriyle rekabet halindeki çıkarların uzlaştırıldığı bir 

çatışmayı çözme süreci olduğu vurgulanmaktadır (Heywood, 2017: 19; 

Özkan, 2007: 13). Başarılı bir siyaset için başarılı iletişim çalışmalarına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları kapsayan 

genel kavram siyasal iletişimdir.  

Siyasal iletişim kavramı hakkında literatüre bakıldığında farklı 

tanımların yapıldığı görülmektedir. Aziz (2007: 3-4), genel olarak 

siyasal iletişimi, siyasi kişi ve kurumların ideolojik amaçlarını 

seçmenler, kitleler veya diğer ülkeler nezdinde hayata geçirmek üzere 

yürüttükleri iletişim süreci olarak tanımlamaktadır. Kentel (1991: 41) 

ise siyasal iletişimi, “kamuoyunun siyaset ile ilişkiye geçtiği ve siyasal 

partilerin siyaset adamlarının devreye girdiği bir süreç” olarak 

tanımlamaktadır. Siyasal iletişim demokrasiyle yakın ilgisi olan bir 

kavramdır. Oktay (1993) bu ilişkiyle bağlantılı olarak şu tanımı 

yapmaktadır: Siyasal iletişim, kitlelere oy hakkının verilmesiyle birlikte 

sınırlı demokrasiden kitle demokrasisine geçişle başlamış ve kitle 

iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına 

ulaşmıştır. Siyasal iletişim kavramı ve uygulaması ABD’de İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa ülkelerinde ise 1960’lı yıllarda 

kullanılmaya başlamıştır (Topuz, 1991’den aktaran Oktay, 1993: 76).  

Siyasal iletişim tanımlarına bakıldığında genel anlamıyla, siyasi 

aktörlerin hedef kitleleri olan kamuoyuna vermek istedikleri mesajları 

kitle iletişim araçları aracılığıyla sistemli ve sürdürülebilir olarak 
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yürütmek istedikleri çabaları ifade etmektedir. Bu çabalar sadece seçim 

dönemlerinde değil her zaman yürütülen iletişim çalışmalarını 

içermektedir. Bu bakımdan siyasal iletişimi halkla ilişkilerin bir 

fonksiyonu olarak ele almak mümkündür. Zira halkla ilişkiler, planlı 

çabaları içeren bir yöneticilik sanatıdır. Bu planlı çabalar, kişi veya 

kurumların belirledikleri hedef kitlelerle güçlü ilişkiler kurmalarını, 

onların inançlarına / tutumlarına / eylemlerine yön vermelerini ve bu 

sayede her iki tarafın birbirlerine karşılıklı yarar sağlamalarını 

kapsamaktadır (Asna, 2006: 23; Çiftçi, 2015). Kazancı’da halkla 

ilişkiler çalışmalarının önemli bir bölümünün, belirli örgüt ya da 

merkezden çevreye bilgi vermeyi içerdiğini belirtmektedir (2007:25).  

Halkla ilişkiler, kitle iletişiminde yer alan ideolojik boyutuyla kamu ve 

özel kesimin öneri, buyruk ve düzenlemelerini topluma benimsetmeyi 

ve bu yolla toplumda uzlaşmayı oluşturup sürdüren, sisteme siyasal 

meşruluk kazandıran bir çalışma biçimidir. Bu yönüyle siyasal iletişim 

çalışmalarında halkla ilişkilerin kullanımı esastır. Uluslararası 

literatürde “political public relations” olarak kullanılan kavram, 

Türkçe’ye araştırmacılar tarafından “politik halkla ilişkiler” ya da 

“siyasal halkla ilişkiler” olarak çevrilmiş ve kullanılmıştır. Bu alanda 

yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken, Kiousis ve Strömback’ın (2014) 

siyasal halkla ilişkiler araştırmalarını inceledikleri “Political Public 

Relations” başlıklı çalışmalarında, siyasal halkla ilişkileri siyasal 

iletişimden kısmen ayıran önemli bir özelliğin, “kasıtlı ve amaçlara 

yönelik” olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle siyasal iletişim ve siyasal 
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halkla ilişkiler alanlarının teorik, kavramsal ve pratik olarak 

örtüştükleri ancak her zaman eşit olmadıkları vurgusu yapılmaktadır.  

Strömbäck ve Kiousis ise (2011: 8’den aktaran Kiousis ve Strömback, 

2014: 250) siyasal halkla ilişkileri şöyle tanımlamaktadır: 

“Siyasal halkla ilişkiler, bir örgütün veya bireysel aktörün, 

amaçlı iletişim ve eylem yoluyla siyasi amaçlar 

doğrultusunda, misyonunu desteklemek ve amaçlarına 

ulaşmak için kilit hedef kitleleri ile faydalı ilişkiler ve 

itibarlar oluşturmak ve sürdürmek için etkilemeye ve 

kurmaya çalıştığı yönetim sürecidir ve siyasi örgütün temel 

misyonunu ve geniş hedeflerini ilerletmeye yardımcı olmak 

için kullanılmalıdır”. 

Kiousis ve Strömbäck (2014: 253) aynı zamanda siyasal halkla ilişkiler 

içindeki başlıca uygulama alanlarını, uzmanlık alanları olarak 

tanımlamaktadır. Bunun kapsamlı bir liste olmadığını kabul etmenin 

önemli olduğunu vurgulayarak, siyasi halkla ilişkilerin öncül 

süreçlerini ve sonuçlarını daha iyi araştırmak için bir başlangıç noktası 

sunduğunu belirtmektedirler. Siyasal halkla ilişkilerin faaliyet 

gösterdiği alanları ise şöyle sıralamaktadırlar: (1) haber yönetimi ve 

gündem oluşturma, (2) konu yönetimi, (3) etkinlik yönetimi, (4) kriz 

yönetimi, (5) siyasi halkla ilişkilerde değerlendirme, (6) ve dijital 

iletişim. 

Siyasal halkla ilişkiler, Özsoy’a göre (aktaran Ertürk ve Şeşen, 2017: 

62) belli hedefleri olan bir süreçtir ve bu hedefler şunları 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 40 

 

kapsamaktadır: siyasi aktörün takip ettiği programın halka kabul 

ettirilmesi, etkinlik/faaliyetlerin halka düzenli olarak duyurulması ve 

halkın gündemini öğrenerek onların beklentilerinin hayata geçirilmesi.  

Froehlich ve Rüdiger (2006) çalışmalarında, siyasal halkla ilişkilerin 

temel amacını, siyasal politikalar için halkın desteğini toplama 

umuduyla, meselelerin belirli siyasal yorumlarını iletmek için medya 

kuruluşlarının kullanılması olarak tanımlamaktadır. Çalışmalarının 

sonucunda, siyasi aktörlerin tercih ettikleri tematik ve konum 

çerçeveleri ile basında yer alan çerçeveler arasında yüksek düzeyde bir 

korelasyon olduğunu ancak incelenen medyanın halkla ilişkiler ile pasif 

bir ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Elde ettikleri bulgularda, 

gazetecilerin, siyasi aktörlerden gelen iletişimlerin ayrı bir odak noktası 

olmadığında ve/veya halkla ilişkiler odaklarının genel siyasi tartışmaya 

hakim olan (ana akım) yönler arasında olmadığı durumlarda, halkla 

ilişkiler mesajlarını değiştirmek için güçlerini kullanma eğiliminde 

olduklarını tespit edilmiştir. 

Siyasal halkla ilişkiler kapsamında, gündem belirleme, ya da mevcut 

gündeme ilişkin verilecek mesajları günümüzde sosyal medya 

aracılığıyla siyasal aktörlerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda 

verilebilmesinin önemi Froehlich ve Rüdiger’ın çalışmalarının 

sonucunda ulaştıkları verilerle daha da çok anlaşılmaktadır. Siyasal 

halkla ilişkilerde hangi araç kullanılırsa kullanılsın amaçları başında 

kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme gelmektedir.  
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Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme 

“Kamuoyu oluşturma” kavramı, daha çok iletişim ve siyaset bilimi 

literatüründe medyanın rolü sorgulanırken anılmaktadır. Kamuoyu 

oluşturma, literatürdeki pek çok tanımdan yola çıkarak, bir konu 

hakkında oluşan bireysel fikirlerden hareketle iletişim yoluyla karar 

vermeye dek uzanan süreç olarak tanımlanabilir (Atabek ve Dağtaş, 

1998; Gökçe, 1996; Bektaş, 1996; Anık, 1994; Price, 1992’dan aktaran, 

Yüksel, 2007: 573-574). Kamuoyu oluşturmak için başvurulan 

araçların başında ise medya gelmektedir.  

Yüksel (2007: 582), kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme 

kavramlarının, Türkçe literatürdeki yer alış biçimlerini ve daha sonra 

İngilizce literatürdeki kullanılan anlamlarını incelediği çalışmasının 

sonucunda her iki kavramın da farklı anlamlara sahip oldukları ve 

kavramlar arasındaki temel ilişkinin, medyanın etkileri olduğunu 

belirtmektedir. Yüksel’e göre geleneksel gündem belirleme yaklaşımı, 

medyanın kamuoyu oluşturmaya yönelik etkilerinin ilk aşamasını ele 

almaktadır. Kamuoyu oluşturma kavramı ise tutum ve davranış 

değişikliklerini de içerecek şekilde etki sürecinin tamamını açıklamaya 

çalışmaktadır. 

Kamuoyunu oluşturan araçların ilki kamuoyunu dolaylı oluşturan 

araçlardır ve kamuoyunun içsel özellikleriyle ilgili olan sosyolojik 

araçların (aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları) yanı 

sıra psikolojik araçları (kanaat, motivasyon, algılama, tutum) da 

kapsamaktadır. İkincisi ise kamuoyunu doğrudan oluşturan araçlardır. 
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Bunların ilki politik araçlardır. Bunların içerisinde siyasal grup ve 

partiler, baskı grupları ya da örgütleri yer almaktadır. Kamuoyunu 

doğrudan oluşturan ikinci araç ise medyadır. Medyanın gücü, medyanın 

etkileri, medyanın psikolojik faktörleri etkilemesi, medyanın sosyolojik 

faktörleri etkilemesi, kurum, örgüt ve grupların medyayı kullanması 

olarak ifade edilmektedir (Anık, 1994).   

“Gündem”, gündem belirleme yaklaşımına göre belli bir zaman 

diliminde önemlilik sırasına göre dizilmiş konu ya da olayların listesi 

olarak tanımlanmaktadır. (Yüksel, 2005: 244). Gündem belirleme 

yaklaşımı, medyanın toplumun “ne hakkında konuşacağını belirleme” 

yönündeki etkisine odaklanarak medyanın etkilerini “farkındalık 

yaratma” ve “bilgi sahibi yapma” boyutlarında sorgulamaktadır 

(Yüksel, 2005: 246). Bu sorgulamaları yapabilmek demokratik 

rejimlerde mümkündür.  

“Demokratik rejimlerde kamuoyu serbestçe oluşmaktadır. 

Serbest bir kamuoyunda haber ve düşünceler özgürce 

yayılmakta ve tartışılabilmektedir. Sağlıklı kamuoyu 

oluşumunun üç koşulu bulunmaktadır.  Bunlar; bireylerin 

doğru haber alması, aldıkları bilgileri akıllarıyla 

değerlendirmeleri ve çıkar sağlama umuduyla kamu işlerine 

yakın bir ilgi göstermeleridir” (Özer, 2013: 63). 

Karahan Uslu’ya (1996) göre, siyasal iletişim fonksiyonlarının geniş 

çevrede ele alındığı yedi fonksiyondan biri olan “gündem oluşturabilme 

yeteneğinin artırılması”, siyasal partilerin mesajlarını etkin bir şekilde 



43 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

verebilmeleri için gündem oluşturmaları gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Siyasal partiler, gündem oluşturmayı başardıklarında parti mesajlarını 

ve sorunlarına getirdikleri çözüm önerilerini geniş bir kitleye 

ulaştırabilirler. Siyasal parti, oluşturduğu gündemin sürekliliğine göre 

kamuoyunda olumlu bir imaj yaratabilmektedir (aktaran Özgen, 2010: 

190). Gündemi doğru belirleyen siyasi partiler, verdikleri mesajlarla 

hedef kitlelerine daha iyi seslenebilir ya da istedikleri kamuoyunu 

yaratabilirler.  

Siyasal partiler belirli siyasi görüşlerini, ideolojilerini ve yöntemlerini 

seçimleri kazanarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelen örgütlerdir. 

İktidara gelerek söz sahibi olmayı amaçlamaktadırlar. Söz sahibi 

olamadıklarında ise muhalefette kalarak iktidarın politika ve 

eylemlerini, uygulamalarını, kendi parti görüşleri doğrultusunda 

eleştirmektedirler. Muhalefette kalan partilerin, toplumdaki çeşitli 

olaylara duyarlılık göstererek parti düşüncesini, tutum ve davranışını 

topluma aktarmak konusunda sorumlulukları bulunmaktadır (Aziz, 

2007: 87, 101).  

Siyasal gündem, genel olarak parlamentonun, bir siyasi partinin, bir 

belediye başkanının ya da belediye meclisinin gündemi biçiminde 

tanımlanabilir (Yüksel, 2001’den aktaran, Yüksel, 2005: 258). 

Siyasilerin de gündemleri medya ve kamu gündemi gibi sınırlıdır. Pek 

çok siyasinin gündeminde, bir gün için sınırlı sayıda konu vardır çünkü 

daha fazla konuyla ilgilenmeye zamanları yoktur. Aynı zamanda fazla 

konu ile ilgilenmek doğru değildir. Ne kadar fazla konu olursa o kadar 

olumlu sonuç alma olasılıkları zayıflar (Yüksel, 2005: 258-259). Bu 
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nedenle gündemlerine alacakları konuları ya da gündemde öne çıkan 

konulardaki duruşlarına yönelik tavırlarını hedef kitlelerine iletmeleri 

önemlidir. 

İletişim Araştırmalarında Gündem Belirleme 

Siyasilerin gündem belirleme ve kamuoyu oluşturma çabalarını ve 

medyanın siyasi kararlar üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik olarak 

yürütülen iletişim araştırmaları çok sayıda kuramın ortaya konmasını 

sağlamıştır. Bu alanda çalışmalar yapan Denis Mc Quail, iletişim 

araştırmalarını üç ayrı dönem halinde sınıflandırmaktadır: Birinci 

dönem 19. yüzyıl sonları ile 1930’lar arasını, ikinci dönem 1940 ile 

1960 arasını ve üçüncü dönem ise 1960 sonrasını kapsamaktadır. 

1940’a kadar olan ilk dönemde iletişim araştırmalarında medyanın 

insanları yönlendirme gücünün oldukça etkili bir şekilde olduğuna 

inanılmıştır. İkinci dönemde ise medyanın sınırlı etkilerinin olduğu 

anlamındaki çalışmalar ortaya konulmuştur. 1960’lardan sonra ise 

“güçlü etkilere dönüş” kapsamında gündem belirleme ve suskunluk 

sarmalı gibi kuramlar geliştirilmiştir (Özer, 2013: 61). 

İngilizce karşılığı “agenda-setting” olan kavramın Türkçe literatürde 

yaygın olarak kullanımı “gündem belirleme” dir. Bunun yanı sıra 

“gündem oluşturma”, “gündem kurma”, “gündem hazırlama”, 

“gündem koyma” veya “gündem koyma ve saptama” gibi karşılık ya da 

çeviriler de kullanılmaktadır (Yüksel, 2007: 576). 
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Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw, gündem belirleme 

kavramının geliştirilmesini sağlayan önemli isimlerdir. 1968 yılında 

gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminde, 

medya gündemindeki konuların önem sırası ile aynı konuların Chappell 

Hill’deki kararsız seçmenlerin zihnindeki önem sırası arasında bir ilişki 

olup olmadığını sorgulayan çalışmalarında “gündem belirleme” 

kavramını tanımlamışlar ve bu kavramdan “kitle medyasının bir işlevi” 

olarak söz etmişlerdir (McCombs ve Shaw, 1972). Gündem belirleme 

yaklaşımına göre izleyiciler, medyada yer alan haberlerden sadece bazı 

gerçekleri öğrenmemektedir. Aynı zamanda kitle iletişim aracının 

konuya veya soruya ne kadar yer verdiğine bağlı olarak önem 

durumuna ilişkin çıkarımlarda da bulunabilmektedir. Gündem 

belirleme, özetle kitle iletişim araçlarının okuyucularını ne hakkında 

düşüneceklerini, neyi önemli olarak algılayacaklarını zamanla 

etkilemesidir (N. Atabek, 1998: 156-160). 

Kitle iletişim araçlarının bir konuya verdiği önemle kamuoyunun aynı 

konuya verdiği önem arasında bir paralellik olduğunu McCombs ve 

Shaw bir modelle açıklamışlardır. Gündem belirleme modelinin temel 

hipotezi, “medyanın insanların ne hakkında düşüneceklerini 

belirlediği” düşüncesine dayanır. Modele göre medya, haberleri sunuş 

yoluyla kamuoyunun düşündüğü ve konuştuğu konuları, eş deyişle 

kamu gündemini belirlemektedir (Yüksel, 2005: 244). Gündem 

belirleme modeline göre, kitle iletişim araçlarıyla iletilmek istenilen 

konuya ayrılan yer ve zamanın kullanımına bağlı elde edilen verilerin 

karşılığında kamuoyunun aynı konuya gösterdiği ilgi miktarı ya da 
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önemliliğine ilişkin yaklaşımlarıyla yakından ilişkilidir. Kısaca, 

medyada büyük yer tutan konular kamu gündemi için de önemli 

konulardır (Özer, 2013: 67). Bu yaklaşım, kitle iletişim araçlarının 

gündem belirleme etkisi ile bireylerin algılarına yönelik, onların ne 

hakkında düşüneceklerine ilişkin sınır çizici işlev üstlendiğini 

açıklamaktadır (Kamanlıoğlu, 2007: 41).  

Gündem belirlemeye ilişkin çalışmalar kamuoyu ile ilişkilidir. 

Kamuoyu kavramı Walter Lippmann’ın, 1922 yılında yazdığı 

“Kamuoyu” adlı kitabında ele alınmaktadır. Lippmann’ın ünlü hale 

gelen bir ifadesiyle, kamuoyu "kafamızın içindeki resimlerden" ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan ve dışarıdaki dünyayla uyuşmayan 

görüntüden bahseder. Bu resim, sözde ortam, politik davranışın çok 

büyük bir kısmını belirler. Birinci Dünya Savaşı'nda propagandayı 

kullanarak "gerçeklerin" çarpıtılabileceğini gören Lippmann, bu 

sorunun, teknik olarak etkili bir basın ve uzman tavsiyesinin 

kullanılmasıyla aşılabilir olduğunu, ancak bunu yapmanın kolay 

olmadığını belirtmektedir. Her insanın, kendisine uygun olduğu 

hissedilen bir gerçeklik yaratığını belirtmektedir (Lippmann, 1998: 

xvii; xix )  

N. Atabek (1998: 160-161), gündem belirleme kavramının tarihsel ele 

alınışına değindiği çalışmasında Lippmann’dan sonra bugünkü 

anlamında gündem belirleme hipotezinin öncüleri arasında Norton 

Long (1958) ile Kurt Lang ve Gladys Engel Lang’ın (1959) önemli 

yerleri olduğunu belirtmektedir. Long’un 1958’de yayınladığı 

“Çevreyle İlişkilerde Yerel Halk” adlı makalesinde kitle iletişim 
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araçlarının gündem belirleme işlevine; gazetenin gündem sınırlarını 

oluşturmada birincil harekete geçirici olduğunu vurguladığını 

aktarmaktadır. Bu konuya ilişkin düşünceleriyle katkıda bulunan diğer 

bir isim olarak Bernard Cohen’den bahsetmektedir. Cohen’in, 

medyanın birey ve toplum üzerine etkilerini inceleyen araştırmacılar 

için yeni bir çığır açtığını vurgulamaktadır.  

Gündem belirleme süreci üç ayrı yapı ile ilişkilendirilmektedir. Bunlar 

medya gündemi, kamu gündemi ve politika gündemidir. Gündem 

belirleme alanındaki çalışmaları sistematik bir şekilde bir araya getiren 

Rogers ve Dearing, medya gündeminin kamu gündemini belirlediğini, 

bu süreçten de bir şekilde siyasal gündemin etkilendiğini, Şekil 1’deki 

model çerçevesinde ortaya koymuşlardır (Özer, 2013: 68).  

 

Şekil 1: Gündem Belirleme Sürecinin Başlıca Unsurları 

Kaynak: Rogers ve Dearing, 1986’den aktaran Özer, 2013 
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Gündem belirleme yaklaşımı, siyasal sorunların hükümetin ilgisini 

çekmeye hak kazandığı oranda öne çıktığı bir sürece işaret etmektedir. 

Medyada yer alan gündem konuları şu aşamalardan geçerek siyaset 

gündemine yükselmektedir: 

1. Haber (sorun), kitle iletişim araçlarında yer alır. 

2. Bu haberler, adı geçen sorunların izleyici bireyler için 

önemliliğini etkiler. 

3. Kamunun gündemindeki sorunların öncelik sırasında meydana 

gelen değişikliğin hükümetlerin politika tercihlerini etkilediği 

varsayılır (N. Atabek, 1998: 168).  

Siyasal gündem, medya gündemi ve kamu gündeminde bir faaliyetin 

sonucunu ve etkiyi temsil etmesi nedeniyle kilit öneme sahiptir. 

Medyanın, siyasal gündem üzerinde büyük etkisinin olması, 

politikacıların medyada yer almasını istedikleri çalışmalar açısından 

önemlidir. Bu nedenle medya ile yakın ilişki içinde olmayı tercih 

ederler (Hazar ve Sbouh, 2020: 459). Ancak ne kişiler ne de kanaat 

önderleri gündem oluşturmada etkili olan kitle iletişim araçlarının 

aktardığı konular arasında nelerin seçilerek etkili olduğunu kontrol 

edebilir (Bektaş, 2007: 121).  Etkinin boyutunu anlayabilmek adına da 

kamuoyu araştırmaları yapılmaktadır. 

Medya gündeminden etkilenen kamu gündeminin, siyasal gündemden 

bağımsız düşünülmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü siyasiler 

kendilerine oy veren ve seçilmelerini sağlayan seçmenlerin öncelikli 

sorunlarına eğilmek zorundadır (Yüksel, 2005: 258). Siyasal gündem 
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araştırmalarında, “herhangi bir konunun ya da sorunun hükümet 

politikalarına alınmasındaki etkenlerin belirlenmesi” konusu 

incelenmektedir. Kısaca medya, temel olarak siyasilerin topluma 

mesajlarını iletebilecekleri en önemli mecradır (Yüksel, 2005: 262). 

Günümüzde ise sosyal medya, artan kullanım oranlarıyla siyasilere bu 

yönde önemli avantajlar sunmaktadır. 

Siyasal iletişimde sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı 

seçimlerden biri Barack Obama’nın seçildiği ABD Başkanlık 

seçimleridir. Obama’nın başarısı kamuoyunu farklı stratejilerle doğru 

kitle iletişim araçlarını seçmesi ve farklılığı yakalamasıyla olmuştur 

(Özgen, 2010: 197).  Son yıllarda siyasal iletişimde en fazla ve etkili 

olarak kullanılan sosyal medya mecralarının başında ise Twitter 

gelmektedir.  

Siyasal Halkla İlişkilerde Twitter Kullanımı 

Dünya çapında ve ülkeler bazında her yıl yapılan raporlamalarda 

internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin veriler paylaşılmaktadır. 

Mart 2021 verilerine göre dünyada 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı 

bulunmaktadır (Deyan, 2021). Sosyal medya platformlarına 

bakıldığında her gün Instagram'da 95 milyon fotoğraf ve video 

paylaşılmakta, Facebook'a 7,350 milyon fotoğraf yüklenmekte, 306,4 

milyar e-posta gönderilmekte ve 500 milyon Tweet paylaşılmaktadır 

(Bulao, 2021). Hootsuite ve We Are Social’ın her yıl yaptığı 

araştırmanın 2021 Türkiye verilerine göre, Türkiye’de internet kullanıcı 

sayısının bir önceki yıla göre 3,7 milyon arttığı görülmektedir. 
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Türkiye’deki Twitter kullanıcısı yetişkin nüfusun %20’sinden fazladır. 

Yani Twitter platformu kullanılarak 14 milyon insana erişebilmek 

mümkündür (Hootsuite ve We Are Social, 2021). 

Bir mikroblog sitesi olan Twitter, sosyal paylaşım ağı olmanın yanı sıra 

haber kaynağı olarak da kullanılan ve herhangi bir konuyla ilgili anlık 

gelişmelerin takip edilebildiği sosyal medya uygulamalarından 

birisidir. We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan 2021 

raporuna göre tüm dünyada 353,1 milyon Twitter kullanıcısı 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise toplam nüfusun %20,2’si Twitter 

kullanmaktadır (Kemp, 2021). Twitter’da 280 karakterden oluşan 

mesajlar ile paylaşım yapılmaktadır. Farklı kullanıcıların paylaştıkları 

mesajlar cevaplanıp yeniden paylaşılabilmekte ve beğeni listeleri 

oluşturabilmektedir. Doğrudan belirli bir kullanıcıya yönelik paylaşım 

yapmak için “@” sembolü, gündemdeki konularla ilgili paylaşım 

yapmak için de “#” sembolü kullanılarak “hashtag”ler 

oluşturulabilmektedir. Hakkında en fazla paylaşım yapılan hashtagler 

ise “TT-trendy topic” listelerinde gündem olabilmektedir. Twitter bu 

özelliği bakımından siyasi aktörlerin gerek gündemdeki konuları takip 

edebilmeleri gerekse kendi belirledikleri konular hakkında kamu 

gündemi oluşturabilmeleri için oldukça elverişli bir ortam sunmaktadır 

(Tosyalı ve Sütçü, 2019: 68-69). 

Ü. Atabek (2020: 34), günümüzde siyasetçilerin mevcut iletişim 

sistemleri dışında siyaset yapabilme olanağının neredeyse kalmadığını 

belirtmektedir. Günümüz kitle iletişim araçlarının önemli bir yerinde 

olan sosyal medya içerisinde Twitter, son yıllarda önemli ve yaygın bir 
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siyasal iletişim aracı haline gelmiştir. Hem tek yönlü kitlesel hem de iki 

yönlü bireysel iletişime olanak verdiği için Twitter, siyasal aktörlerce 

daha çok tercih edilmektedir. Twitter Türkiye’de de önemli ve yaygın 

bir siyasal iletişim aracı haline gelmiştir. Twitter tarafından 25 Nisan 

2011 tarihinden itibaren Türkçe dil desteği verilmeye başlanması, 

yaygınlaşmanın önemli bir aşamasıdır. Twitter, Türkiye’deki 

siyasetçiler tarafından da genellikle tek yönlü iletişim aracı olarak bir 

“duyuru panosu” gibi kullanılmaktadır (Bayraktutan ve diğerlerinden 

aktaran Ü. Atabek, 2020: 37-38). 

Zaman ve mekân kısıtı olmadan kurumlar ve hedef kitleleri iletişim 

süreçlerinde aktif hâle getiren, tarafların birbirlerine görüş, öneri ve 

beklentilerini sunmasına imkân sağlayan, iletişimin etkileşim ve 

diyalog özelliğine uygun biçimde yönetilmesini mümkün kılan yeni 

iletişim ortamları, halkla ilişkiler açısından dijital iletişim 

uygulamalarının daha da ön plana çıkmasını sağlamıştır. (Boztepe 

Taşkıran, 2019: 123). Twitter bu açıdan da siyasal halkla ilişkiler 

alanında en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri 

konumundadır.  

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde en çok oy alan 

üç muhalefet partisinin Twitter paylaşımları içerik analizi ile 

incelenmiştir. Bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti’dir. İçerik analizi uygulanan 

tweetler, COVID-19 kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının 
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başladığı 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren üç aylık süre zarfında 

paylaşılan özgün tweetler ile sınırlandırılmıştır. Retweetler analizlere 

dâhil edilmemiştir.  

İçerik analizinde tweetler konularına göre araştırmacılar tarafından ayrı 

ayrı kodlanarak kategorilere ayrılmış ve muhalefet partilerinin 

paylaşımlarında hangi konuları vurguladıkları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Kavramsal modelin oluşturulması, verilerin toplanması ve 

analizlerde Stieglitz ve Dang-Xuan (2013) tarafından önerilen 

metodolojik çerçeve esas alınmıştır. Tweetlerin kodlanması ve 

kategorilerin belirlenmesinde ise Tosyalı ve Sütcü’nün (2019) 

çalışmasından yararlanılmıştır. İçerik analizine ilişkin güvenilirlik 

kontrolü Miles ve Huberman’ın (1994) formülüne göre %73 olarak 

hesaplanmış ve içerik analizi için güvenilirliğin sağlandığı tespit 

edilmiştir.  

BULGULAR 

Üç muhalefet partisi tarafından 1 Haziran 2021 ile 31 Ağustos 2021 

tarihleri arasında paylaşılan 1.385 tweete içerik analizi uygulandıktan 

sonra elde edilen kategoriler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Paylaşımların Kategorilere Göre Dağılımı 

 

Kategori 

CHP HDP İYİ Parti Toplam 

n % n % n % n % 

Gezi-Etkinlik Duyurusu 130 33,85 163 24,73 195 57,02 488 35,23 

Hukuk-Yargı-Adalet 22 5,73 156 23,67 6 1,75 184 13,29 

Suç Örgütleri-Rüşvet-

Yolsuzluk 
33 8,59 104 15,78 3 0,88 140 10,11 

Ekonomi 49 12,76 21 3,19 67 19,59 137 9,89 

Doğal Afet 38 9,90 21 3,19 18 5,26 77 5,56 

Genel Eleştiri-Vaat 26 6,77 36 5,46 9 2,63 71 5,13 

Taziye-Anma-Kutlama 15 3,91 37 5,61 5 1,46 57 4,12 

İnsan Hakları-Demokrasi 0 0,00 55 8,35 0 0,00 55 3,97 

Dış Politika-Mülteciler 28 7,29 13 1,97 4 1,17 45 3,25 

Çevre-Şehircilik 8 2,08 10 1,52 9 2,63 27 1,95 

Kadın-Çocuk Hakları 0 0,00 16 2,43 3 0,88 19 1,37 

Erken Seçim 4 1,04 12 1,82 3 0,88 19 1,37 

Tarım-Hayvancılık 3 0,78 6 0,91 8 2,34 17 1,23 

Sağlık 2 0,52 4 0,61 6 1,75 12 0,87 

Bilim-Sanayi Teknoloji 9 2,34 0 0,00 1 0,29 10 0,72 

Eğitim 6 1,56 2 0,30 2 0,58 10 0,72 

Spor 5 1,30 0 0,00 2 0,58 7 0,51 

Terör-Güvenlik 6 1,56 0 0,00 0 0,00 6 0,43 

Kültür-Sanat 0 0,00 2 0,30 1 0,29 3 0,22 

Turizm 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,07 

Toplam 384 100,00 659 100,00 342 100,00 1.385 100,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde toplam tweetlerin yüzde 35,23’ünün (488 tweet) 

gezi ve etkinlik duyurularından oluştuğu görülmektedir. CHP ve HDP 

tarafından yapılan paylaşımların yaklaşık dörtte biri, İYİ Parti 

tarafından yapılan paylaşımların ise yarıdan fazlası, parti temsilcilerinin 

katıldıkları gezi, açılış töreni, televizyon programı gibi etkinliklerin 

duyurulması amacıyla paylaşılmıştır. 
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Paylaşımların tamamı dikkate alındığında öne çıkan gündemler; hukuk-

yargı-adalet (%13,29), suç örgütleri-rüşvet-yolsuzluk (%10,11), 

ekonomi (%9,89), doğal afet (%5,56), insan hakları-demokrasi (%3,97) 

ve dış politika-göç-mülteciler (%3,25) şeklinde sıralanmaktadır. En az 

paylaşım yapılan kategoriler ise sırasıyla turizm (%0,07), kültür-sanat 

(%0,22), terör-güvenlik (%0,43), spor (%0,51), eğitim (%0,72), bilim-

sanayi-teknoloji (%0,72), sağlık (%0,87), tarım-hayvancılık (%1,23), 

erken seçim (%1,37), kadın-çocuk hakları (%1,37) ve çevre-şehircilik 

(%1,95) şeklindedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

CHP tarafından paylaşılan 384 tweet incelendiğinde, paylaşımların bir 

veya birkaç konuyla sınırlı olmadığı, ülke gündemindeki pek çok konu 

hakkında birbirlerine yakın oranlarda paylaşımların yapıldığı 

anlaşılmaktadır. İçerik analizi sonucuna göre CHP paylaşımlarında 

önce çıkan gündemler Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. CHP Paylaşımlarında Öne Çıkan Gündemler 

Gündemlerin başında yüzde 12,76 ile ekonomi gelmektedir (49 tweet). 

Ekonomiyle ilgili hükümete yönelik eleştirilerde öne çıkan başlıklar şu 

şekildedir: Merkez Bankası rezervlerinde oluşan 128 milyar dolarlık 

eksilme, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığıyla 

ilgili TÜİK’e yönelik eleştiriler, gıda fiyatlarındaki artış ve zamlar, 

3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizlik, gelir 

dağılımındaki eşitsizlik, işçi/memur maaşları, asgari ücret, 

özelleştirmeler, birden fazla kurumdan maaş alan kamu görevlileri. 

CHP paylaşımlarında ekonomiden sonra öne çıkan ikinci gündem doğal 

afetler hakkındadır. Marmara Denizinde oluşan deniz salyası (müsilaj), 

Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketleri ile Antalya ve Muğla 

başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen orman yangınları 
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hakkında yapılan bu paylaşımlar CHP’nin toplam paylaşımlarının 

yüzde 9,90’ınını oluşturmaktadır (38 tweet). Paylaşımlarda, her üç 

doğal afete müdahalede hükümetin yetersiz kaldığına yönelik eleştiriler 

bulunmaktadır. Yanan orman arazilerinin imara açılacağı iddiaları, 

afetlerde zarar görenlere yardım için hükümetin banka hesap numarası 

paylaşması, yangın söndürme uçaklarıyla ilgili eleştiriler ve CHP’li 

belediyelerin orman yangınlarına müdahale konusundaki başarıları da 

paylaşımlarda ele alınan konulardır. 

CHP’nin bir başka gündemi suç örgütleri, rüşvet ve yolsuzluk konuları 

hakkındadır. Bu kategorideki 33 tweet toplam paylaşımların yüzde 

8,59’unu oluşturmaktadır. Hükümete yönelik rüşvet, yolsuzluk ve israf 

suçlamaları, hükümet-mafya ilişkisi iddiaları, suç örgütlerinin kara para 

aklama, uyuşturucu, kumar ve insan ticareti gibi Türkiye’de 

yürüttükleri faaliyetler ve hükümetin bunlara müdahalede yetersiz 

kaldığı suçlamaları ve kamu ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları bu 

gündem hakkında yapılan paylaşımlardır. 

CHP’nin diğer iki gündemi ise dış politika-mülteciler ve hukuk-yargı-

adalet konularındadır. Dış politika ve mülteciler hakkında paylaşılan 28 

tweet toplam tweetlerin yüzde 7,29’unu oluşturmaktadır. Bu 

paylaşımlarda ele alınan konular: Türkiye-ABD ilişkileri, Taliban ile 

olan ilişkiler, Türk askerinin Afganistan’dan çekilmesi ve mülteci 

sayısındaki artış nedeniyle Türkiye’nin karşılaştığı ekonomik, güvenlik 

ve asayiş sorunları hakkındadır. Hukuk, yargı ve adalet kategorisindeki 

22 tweet ise CHP’nin paylaştığı toplam tweetlerin yüzde 5,73’ünü 

oluşturmaktadır. Bu paylaşımlarda; çeşitli belediyelere kayyum 



57 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

atanmasıyla ilgili eleştiriler, anayasa değişikliği önerileri, 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve Cumhurbaşkanının 

yetkilerine yönelik eleştiriler, protesto ve eylemlerde gözaltına 

alınanların hakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

hakkında açılan tazminat davaları ele alınmıştır. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 

Diğer muhalefet partilerine göre en fazla paylaşım HDP tarafından 

yapılmıştır. HDP’nin paylaştığı 659 tweet, toplam paylaşımların yüzde 

48’ini oluşturmaktadır. İçerik analizi sonuçları, HDP’nin üç ana 

gündem etrafında paylaşım yaptığını göstermektedir. Öne çıkan 

gündemler Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. HDP Paylaşımlarında Öne Çıkan Gündemler 

İlk sırada yer alan hukuk, yargı ve adalet kategorisinde yer alan 156 

tweet, HDP’nin toplam paylaşımlarının yüzde 23,67’sini 

oluşturmaktadır. Bu kategoride yer alan tweetler incelendiğinde 

HDP’nin en önemli gündeminin partilerine yönelik açılan kapatma 
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davası olduğu anlaşılmaktadır. HDP’nin toplam paylaşımlarının 

yaklaşık dörtte biri kapatma davası hakkındadır. Bu kategorideki diğer 

tweetlerde ise HDP’li belediyelere kayyum atanması, 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekilliği iptalleri konuları 

ele alınmıştır. 

HDP paylaşımlarında öne çıkan ikinci gündem suç örgütleri, rüşvet ve 

yolsuzluk konularıdır. Bu konular hakkında paylaşılan 104 tweet HDP 

paylaşımlarının yüzde 15,78’ini oluşturmaktadır. Bu paylaşımlarda; 

hükümet-mafya ilişkisi iddiaları, suç örgütleri eliyle HDP’ye ve Kürt 

halkına sistematik saldırı ve işkence yapıldığı iddiaları, HDP binalarına 

yapılan saldırılar ve siyasi cinayetler hakkında hükümete yönelik 

eleştiriler yer almaktadır. HDP’nin en çok paylaşım yaptığı üçüncü 

konu ise insan hakları ve demokrasi hakkındadır. HDP’nin toplam 

paylaşımlarının yüzde 8,35’ini oluşturan bu konudaki 55 tweet, 

hükümetin antidemokratik ve ırkçı politikalar uyguladığına yönelik 

suçlamalar ve Kürt sorunu hakkındadır. 

İYİ Parti 

İYİ Parti tarafından paylaşılan 342 tweet, toplam paylaşımların yüzde 

25’ini oluşturmakta olup paylaşımlarda öne çıkan gündemler Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4. İYİ Parti Paylaşımlarında Öne Çıkan Gündemler 

İYİ Partinin paylaşımları incelendiğinde en önemli gündeminin 

ekonomi olduğu anlaşılmaktadır. Paylaşımların yüzde 19,59’unu 

oluşturan 67 tweet; enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve zamlar, birden 

fazla kurumdan maaş alan kamu görevlileri, emeklilikte yaşa takılanlar, 

işsizlik, vergi sistemi, işçi/memur maaşları ve asgari ücret konularında 

hükümete yönelik eleştirilerden oluşmaktadır. Ayrıca ekonomiyle ilgili 

paylaşımlarda, hükümete yönelik eleştirilerin yanı sıra İYİ Partinin 

ekonomideki dijital dönüşüm projesi olan “Artagan” hakkında da çok 

sayıda paylaşım yaptığı ve projesini topluma anlatmaya çalıştığı 

görülmektedir.  

İYİ Partinin paylaşımlarında öne çıkan bir başka gündem ise doğal 

afetlerdir. Doğal afetler hakkında paylaşılan 18 tweet, paylaşımlarının 

tamamının yüzde 5,29’unu oluşturmaktadır. Bu paylaşımlarda özellikle 
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orman yangınları üzerinde durulmuş ve hükümetin yangınlara 

müdahalede yetersiz kaldığı belirtilmiştir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Siyasete yönelik tüm çalışmalar kitle iletişim araçlarına ihtiyaç 

duymaktadır. Siyasal iletişim İkinci Dünya Savaşıyla başlamıştır. 

Siyasi aktörlerin ve partilerin iktidara gelme çabalarını içeren, iktidara 

gelemeyenlerin ise muhalefet olma sorumluluğu ile çalışmalarına 

devam ettikleri süreç önemlidir. Bu süreç, planlı bir yönetim sanatı ve 

bilgi vermeye odaklı olan halkla ilişkilere ihtiyaç duymaktadır. Böylece 

siyasal halkla ilişkiler kavramı ortaya çıkmakta ve siyasi örgütlerin, 

aktörlerin amaçlı iletişimleriyle hedef kitlelerine ulaşmak, itibarlı 

ilişkiler kurmak için yürüttükleri yönetim süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Sadece seçim kampanyalarında değil, seçim öncesi 

ve sonrasında da günlük hayatın içerisinde siyasi aktörlerin çalışmaları 

devam etmektedir. Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen bu çalışmalar, 

kamuoyu ve gündem kavramlarını ortaya çıkarmaktadır. Kamuoyunu 

etkilemek için gündemi belirlemek önemlidir. Gündem belirleme 

yaklaşımında nelerin ne kadar konuşulacağı medya aracılığıyla 

yönetilmektedir. Bu da demokratik rejimlerde işleyebilmektedir. Siyasi 

aktörlerin ve partilerin mesajlarını kamuoyuna ya da hedef kitlelerine 

etkin şekilde ulaştırabilmeleri için gündem oluşturmaları gereklidir.  

Siyasal partiler her zaman iktidarda yer almazlar, muhalefette de 

kalabilirler. Muhalefet partisi de olsalar hem eleştirel yaklaşımla 

topluma doğruları söylemek sorumluluğunu taşımakta hem de bir 
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sonraki seçimlerde iktidara gelmek için ya da sundukları hizmetleri 

aktarmak için doğru iletişimi kurmayı hedeflemektedirler. Kamuoyuna 

ya da direk hedef kitlelerine seslenmek için gündem olarak çok fazla 

konuda dağılmamaları gerekmektedir. Çünkü konu fazlalığı, verilmek 

istenen mesajın etkisini kaybettirmektedir.  

Bu çalışma kapsamında, 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde en çok oy 

alan üç muhalefet partisinin Twitter paylaşımları içerik analizi ile 

incelenmiştir. Bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti’dir.  Dünyada COVID-19 

pandemi süreci içerisinde kalan bu zaman diliminde, Türkiye’de 

kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başladığı 1 Haziran 

2021 tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde paylaşılan özgün 

tweetler ile çalışma sınırlandırılmıştır. Muhalefet partilerinin bu süre 

içerisinde gündem olarak hangi konuları vurguladıkları belirlenmiştir. 

Muhalefet partilerinin yaptıkları paylaşımlardaki konu başlıklarında en 

fazla parti temsilcilerinin katıldıkları gezi, açılış töreni, televizyon 

programı gibi etkinliklerin duyurulması amacıyla “gezi ve etkinlik” 

kategorisinde paylaşım yapıldığı görülmektedir. Gündemlerinde yer 

alan diğer konu başlıkları ise; hukuk-yargı-adalet, suç örgütleri-rüşvet-

yolsuzluk, ekonomi, doğal afet, insan hakları-demokrasi, dış politika-

göç-mülteciler, turizm, kültür-sanat, terör-güvenlik, spor, eğitim, bilim-

sanayi-teknoloji, sağlık, tarım-hayvancılık, erken seçim, kadın-çocuk 

hakları ve çevre-şehircilik olmuştur.  
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Paylaşım yapılan konu başlıklarının içeriklerine bakıldığında, 

incelenen dönemde yaşanan olayların etkisi görülmektedir. Örneğin, 

meydana gelen sel, yangın ve müsilaj gibi doğal afetler gündemin 

kendisini oluşturmaktadır. Bu nedenle de partiler mevcut gündem 

hakkında tutum, görüş ve eleştirilerine ilişkin paylaşımlar yapmaktadır.  

Partiler özelinde bakıldığında ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dört 

konuda paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir. En fazla ekonomi 

konusunda paylaşım yapılmıştır. Ardından doğal afetler, suç örgütleri, 

rüşvet, yolsuzluk, dış politika, mülteciler, hukuk, yargı ve adalet 

konuları gelmektedir. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin en fazla paylaşım yapan parti 

olduğu görülmektedir. Parti paylaşımlarında üç ana gündemin yer 

aldığı görülmektedir. Hukuk, yargı ve adalet, suç örgütleri, rüşvet ve 

yolsuzluk, demokrasi-insan hakları. Paylaşımlara bakıldığında, daha 

çok partiye yönelik uygulamalar ve kendi yaşadığı sorunları gündem 

olarak ele aldığı anlaşılmaktadır.  

İYİ Parti’de ise ekonomi neredeyse tek gündem olarak dikkat 

çekmektedir. Diğer partilerden farklı olarak İYİ Parti’nin iktidarı 

eleştirmenin yanı sıra kendi ekonomi politikası için geliştirdiği 

“ekonomide dijital dönüşüm projesi – Artagan” hakkında da çok sayıda 

bilgilendirici paylaşım yaptığı görülmektedir. Ardından doğal afetler 

partinin gündeminde yer almakta ve eleştirilerini aktarmaktadır.  

Literatürde iktidar partisinin Twitter üzerinden yürüttüğü çok sayıda 

çalışmaya ya da siyasi liderlerin seçim süreçlerindeki kampanyalarına 
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veya belediyelerin ve başkanlarının çalışmalarına odaklı araştırma 

bulunmaktadır. Ancak Muhalefet partilerinin gündemlerinde neleri öne 

çıkarttığına ilişkin çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma, dönemsel 

olarak ve sadece Tweet içeriklerine bakarak bir sınırlılığa sahiptir. 

Ancak yeni çalışmalara yol açması ve yön vermesi mümkündür.  

Son söz olarak, çalışmada incelenen ana kavramlar açısından muhalefet 

partileri medya gündeminde yer alan kamu gündeminde olan konuları 

siyaset gündemine taşımaktadır. Siyasal halkla ilişkiler açısından doğru 

ve açık iletişim kullanmaları önemlidir. Ancak iki yönlü iletişime 

imkân veren Twitter’da bile etkileşime açık olmadıkları da 

görülmektedir. 
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INTRODUCTION 

 

The development of communication technologies and internet 

infrastructures has affected the emergence of many new opportunities 

and opportunities in the field of education. New applications, chat, test 

and video education platforms have become widespread, especially 

within the scope of communication technologies frequently used in 

second language learning. Today, rapidly increasing technological and 

scientific developments provide flexibility to education and offer 

various opportunities to educational practices. Therefore, the computer, 

which is one of the most widely used technical tools in education, has 

ultimately become a necessity. 

 

While information technology solves many essential and surprising 

tasks today, it also creates new problems. These problems are created 

by information technology in developed countries; While focusing on 

security, information dumping, alienation, and decision-making, 

developing countries are also faced with economic, political-legal, 

technological, cultural dependence, practical use of imported 

technology. The fact that all developed countries, modern institutions 

and organizations have experienced the information revolution, that is, 

the inclusion of information technologies in life, forms the basis of their 

success. Therefore, the place of technology in education and training 

practices is gradually gaining certainty, and its importance is constantly 

increasing. For this reason, the purpose of the research is the place and 

matter of communication technologies in language education and the 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 72 

 

importance of communication technologies in learning Turkish as a 

second language. 

 

1.SECTION ONE 

1.1 Second Language and Second Language Acquisition 

Second language acquisition has become one of the most basic needs 

of today's global world. This need has led to the discussion of language 

acquisition techniques that have been applied for centuries (Aksoy, 

2003). There are many techniques that teachers can perform in language 

acquisition, from the selective approach to the translation technique. 

The ability to acquire language is a latent power found in every human 

being. There are significant problems between the native language of 

the person and the target second language in the context of acquisition 

(Springer and Collins, 2008). 

 

Language is expressed as one of the most sophisticated concepts on 

earth. This excellent system, on which theologians, philologists and 

philosophers have put forward so many ideas, continues to preserve its 

mystery. It describes a structure with infinite possibilities as a 

communication tool. Who cannot draw the boundaries of language 

strictly? Therefore, many methods and theories are being developed for 

acquiring and learning the language and the ideas put forward about the 

emergence of language (Yapıcı and Bada, 2004; Çiftçi, 2018:270-272). 

Stephen Krashen has carried out essential studies on language learning 

and acquisition and included some theories in his Second Language 

Acquisition and Second Language Learning. According to Stephen 
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Krashen, language acquisition is a long process. Acquisition occurs by 

accumulating meaningful messages that the target language or mother 

tongue learner receives without being defensive against the language 

and without being aware of it. There is no need for boring language 

rules and grammar rules in language acquisition. 

 

Talking about a second language expression is only possible in 

multilingual nations and societies (Yılmaz, 2005). There is a 

multicultural and multilingual structure in almost all developed and 

developing countries in the world (Odabaşı, 1998). Since the second 

language expression is not used much in our country and is not handled 

much by linguists, the mother tongue expression is generally used. 

 

1.2 Second Language Education in History 

 

Even in the ancient period, when writing was unknown, second 

language education was given using two different methods. Teachers 

spoke a foreign language and lived in a society where a different 

language was spoken. With writing, the Sumerians became the first 

community to provide second language education (Martin and Serrano, 

2009). First language-to-language dictionary in history, BC. It was 

written in 2225 when the Akkadian Semites took the Sumerian state 

under their sovereignty because the Sumerians wanted to learn their 

language because they were a more advanced state. BC In the 2nd 

century, the Romans gave education in two languages. Roman children 

learned Latin and Greek from an early age and spoke Greek to 
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caregivers and enslaved people who cared for them and Latin to their 

families (Gürsul and Keser, 2009). 

 

In the Middle Ages, Latin became the essential language in that period 

by crossing the borders in trade and religion (Güneyli, Birikim and 

Perkan, 2009). Children were educated in separate fields in Latin in 

cathedrals and monasteries, and they learned Latin from their families 

for their education and business life. Meanwhile, Arabic, spoken in 

Islamic countries, remained in madrasas due to long text translations 

and could not cross its borders like Latin. 

 

With the invention of the printing press books and the fact that 

education became a priority for the bourgeois section with the 

Renaissance, Latin lost its dominance. It converted from Arabic, Greek 

and Hebrew to Latin and was published in regional languages. After the 

16th century, dictionaries in national languages were arranged, and 

grammar books were written (Greenhow, 2009). On the other hand, 

Marcel examined language education as four different skills: reading, 

listening, writing, and speaking, which will be based on many 

techniques and methods in the future. The methods used in second 

language education were created based on these four different skills. 

While carrying out studies on the second language education offered in 

the preschool period, the methods and approaches that the second 

language education will benefit from and based on should be designed 

and prepared very effectively, taking into account the developmental 

processes and levels of the children in that period (Korkmaz and 

Karakus, 2009). For example; Considering that reading and writing 
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areas cannot be developed in the preschool period, speaking and 

wishing skills can be supported more (Martin and Serrano, 2009). 

 

Although communicative competence is not explained in the content 

part of every research on second language learning, it has been a 

fundamental concept in achieving success in the field—communicative 

competence, discourse competence, linguistic competence, 

sociocultural competence, sociolinguistic competence and pragmatic 

competence. Much research on the second language is done on 

discourse and linguistic competence (Istance, 2003). In the studies 

conducted within the scope of pragmatic competence in second 

language learning, reflections on communication methods have been 

carried out. Still, very few have examined how these methods have been 

developed (Martin and Serrano, 2009). In sociolinguistic and 

sociocultural competence, there are studies on the interaction of the 

second language with the mother tongue and how it is spoken. 

 

1.3 Second Language Education Approaches and Methods 

 

It is thought that people can be affected differently by various variables 

in second language learning. For this reason, Griffiths reports that the 

teaching technique chosen in second language education has a 

significant impact on learning effectiveness. Educators and linguists 

have worked on the second language from different points with similar 

aims (Gupta and Jamal, 2007). As a result of these multilateral 

interactions, other attitudes have been put forward in second language 

education from the time of the Sumerians to the present, and many 
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techniques have been tried. Some of the different models can be sourced 

according to the development and feature levels of the age group, or 

other methods can be used in various age groups. 

 

Speaking and listening skills are two essential elements of the teaching 

process; students can make some expression and voice mistakes, 

especially while speaking (Kolburan and Gökdaş, 2014). For example; 

Students, who express their feelings and thoughts in their language, 

want to apply the speech features they are accustomed to in the second 

language. However, the lack of knowledge about the second language 

prevents this. Many perspectives on whether speaking ability is self-

employed or a planned skill (Gupta and Jamal, 2007). However, 

according to the general opinion, it is stated that the ability to speak in 

the mother tongue is an intuitive ability rather than a planned 

implementation. Because much information such as grammar, 

sentences and words, and general uses of that language are formed 

spontaneously during speaking and support the thought and emotion of 

the speaker. It is not possible to mention that the same is true for the 

second language. Making a plan while speaking in a second language 

can positively affect the accuracy and fluency of the individual 

(Kolburan and Gökdaş, 2014). However, since this planning cannot be 

done in daily conversations, presentation assignments can be given to 

second language learners, mainly due to academic concerns. These 

assignments can be supported to carry out planning. In this way, 

students who are unwilling to learn the language in speaking activities 

in the classroom are motivated, and voluntary participation in speaking 



77 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

 
 

activities can be realized (Martin and Serrano, 2009). In addition, 

affective factors such as students' shyness, grammatical structures 

transferred from their mother tongue to the target language, little or no 

sociocultural similarity, pronunciation problems they have faced at the 

very beginning of the learning process, negative approach and concerns 

about the target language can significantly restrict students' speaking 

abilities ( Sidekli and Avarogullari, 2013). 

 

Speaking skill is very important at teaching Turkish to foreigners and 

teaching Turkish as mother tongue. Because, based on the idea that 

"Communication starts with speaking", speaking is more important than 

other language skills. Enabling students to speak clearly and intelligibly 

is the most crucial goal in teaching Turkish and other languages as a 

second language. A second language learner has a lot of vocabulary but 

cannot use these words in oral communication will create a perception 

of language inadequacy both in the other person and in himself 

(Springer and Collins, 2008). As a result of this perception, the self-

confidence of the second language learner, the perception of self-

efficacy regarding language learning decreases, and the anxiety of 

communicating and learning increases. As a result of this situation, it is 

tough to learn a second language, and a negative attitude emerges. To 

prevent this negative approach from occurring in the student, the 

teacher should use techniques and methods to gain speaking skills and 

self-confidence and be active during the teaching phase. 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 78 

 

Stephen Krashen stated that techniques connect theory and practice. 

Thus, techniques consisting of ideas can be used in training and 

techniques comprised of applications. Some of the emerging techniques 

have been abandoned due to their failures, some have survived as a 

stand-alone technique, and some have been used together by interacting 

with each other (Springer and Collins, 2008). In the studies carried out 

on second language education, since the approaches and techniques 

should be known before a planned or ongoing education, in this study, 

the second language education techniques that are widely used today 

are mentioned. Techniques that can be effective in older age groups but 

are not suitable or not used for the preschool period are not included, 

and techniques used, or ideal for use in younger age groups are stated 

(Yapıcı and Bada, 2004). 

 

1.3.1 Selective Method 

 

Elective Method is a concept introduced to try to use the features of 

various techniques in language teaching to give an example, both 

communicative and linguistic-auditory teaching methods. The basis of 

this method is that the teacher can take and use the good aspects of each 

method (Karahan, 2001). This requires the teacher to be aware of all the 

methods applied so far. Various criticisms are made about each method, 

including the Eclectic Method. While using the teaching activities, the 

rules from the known to the unknown, concrete to abstract, and simple 

to complex were adopted (Mazman, 2010). Whenever possible, 

personal privileges within the class are taken into account. Therefore, 

while creating the teaching environment, it should be determined 
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according to occupational groups, class size, age range, etc. importance 

should be given. The students' motivation should be given priority, and 

the teacher should communicate with the students before starting the 

lesson to achieve this (Yapıcı and Bada, 2004). 

 

Some applied linguists have thought that a single technique will not be 

sufficient in language teaching. According to these linguists, the best 

aspects of different methods should be taken, and a mixed technique 

should be applied. A good design must first be selective and broad, be 

based on all the knowledge of linguistics, and benefit from the learning 

rules of psychology while applying this knowledge (Sercu, 2005). 

Therefore, instead of a definite and single technique in language 

teaching, general laws on language teaching should be included. These 

rules need to be supported by special regulations according to the 

language taught. In the selective technique, the teacher chooses the 

most valuable and good aspects of language teaching techniques and 

uses them according to the student's language learning needs and 

purposes. 

 

The selective method gives equal importance to the four core 

competencies. Language teaching is carried out in the target language. 

If necessary, the mother tongue is also included. At first, there is little 

emphasis on translation (Istance, 2003) 

 

After students reach a certain level, the translation is done, and words 

are taught in meaningful sentences. The elective method attracts a lot 
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of attention today, as there are many choices, and it provides a wide 

range of freedom to the teacher (Sidekli and Avarogullari, 2013). 

 

Compared to other techniques, the selective method has a broader 

application area and horizon of thought. For this reason, the particular 

method has been frequently preferred by teachers and has found a wide 

application area (Kartal, 2005). However, the teachers who will apply 

the selective process need to have a lot of knowledge, to know the 

teaching attitudes in the fields of psychology and linguistics, to choose 

the appropriate rules from the language teaching techniques according 

to the level of their students and language learning objectives and apply 

them in the teaching environment (Sidekli and Avarogullari, 2013). If 

these are not fulfilled, it cannot be decided which of the techniques are 

inadequate and which sides are good, and they cannot choose the most 

suitable method for them. 

 

In this respect, the mixed method chooses the suitable one for the 

situation and purpose among the techniques rather than a method 

(Bottino and Ferlino, 2006). The information must be combined after 

the selection process (Kartal, 2005). However, the fact that each teacher 

prefers a technique of their own can confuse institutions and 

organizations with many teachers; In contrast, a teacher is perceived as 

a good teacher due to the method used and the understanding in 

practice; other teachers may be perceived as wrong. In this context, all 

teachers should choose the technique suitable for the teaching purpose 

or the aspects of the methods that they consider helpful and make a new 

synthesis. 
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Bringing a different perspective to the eclectic method, Rivers states 

that it is not enough for the teacher to choose the technique that suits 

the classroom dynamics or the method that works themself and that the 

teacher, who is expected to be open to innovations, should keep the 

process dynamic by applying additions and arrangements in second 

language education methods (İşçitürk and Yudakul, 2014). In this way, 

education can be implemented as an exciting and dynamic process. It 

may be a technique chosen in second language teaching in the preschool 

period, significantly as children's second language levels increase. 

 

According to Demircan, eclecticism is the individual's adoption of 

appropriate rules from the structure of philosophy schools in the history 

of philosophy (Gupta and Jamal, 2007). The selective method is also 

known as the active method in France, and it prefers the most beneficial 

and good aspects of language teaching techniques and uses them for 

their purpose. Speaking, reading, listening, and writing skills are 

equally important (Akbıyık and Seferoğlu, 2012). Language teaching is 

carried out in the target language, but mother tongue is also included if 

necessary. In the mixed method, translation was not focused on at. First, 

the students were translated after reaching a certain level, and the words 

were taught in meaningful sentences (Çuhadar, 2012). 

 

In the selective method, learning should be designed to be most 

effective under the influence of alternatives ranging from the physical 

characteristics of the classroom, the age of the students, the motivation 

level of the student and the teacher, and the educational competence and 

responsibilities of the teacher (Oxford, 1990). According to this 
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method, a teacher can use the communicative technique to support the 

students' speaking areas while teaching grammar rules, the derivation 

technique or the grammar rules to improve the students' vocabulary 

(Instance, 2003. Bax uses the selective method to respond to the 

individual needs of the people in a class and provide them with the most 

effective way. As a technique by which language can be taught. 

 

1.3.2 Natural Method 

 

Natural method; it means to communicate with a student body by using 

only the mother tongue of the teacher, from the first lesson, with a 

continuous speaking method, and to apply the interaction with a simple 

sentence sequence that is connected as if forming a text but can be 

understood without any grammar explanation (Bottino and Ferlino, 

2006). Demircan's reason for the Natural Method used in second 

language education. The natural method was introduced to the field by 

Tracy Terrell, a Spanish teacher in the USA, in 1997 and supported that 

dual language education should be carried out in the same way as 

mother tongue acquisition stages (Ursavaş and Mcılroy, 2014). 

 

Tracy Terrell explains that she does not create anything new in the 

natural method, that the applications taken from the previous techniques 

form a basis for learning to take place most effectively, and states that 

she chose the natural method as the name because it revealed a language 

teaching technique with the results of other researches carried out with 

her applications. This technique attaches importance to the 

pronunciation of the second language, which emerged as a reaction to 
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the grammar-translation approach, which tries to teach a language that 

has lost its existence to people through translation. However, he argues 

that while learning a language, one should see the written form and hear 

and listen to it before reading it. For example, some families want to 

work with teachers or assistants who speak a different language to help 

their children learn a second language. 

 

In the natural method, each person was deemed ready to learn the 

language similarly without discrimination of education or age. The 

applications of the technique were arranged according to age groups. 

Despite the adjustments and developments, it was criticized for 

overcrowded classrooms and finding enough teachers with proper 

diction. It was seen as inadequate and not implemented (Davies, 2004). 

The natural method is also used in teaching a second language to 

preschool children today (Gökçearslan, 2010). The second language is 

given as a branch lesson. The teachers who are constantly participating 

in their activities and the classroom teacher want to ensure that children 

develop their ear familiarity by speaking only the target language and 

naturally find themselves in a second language. 

 

1.3.3 Communicative Method 

 

While language teaching techniques were based on grammar-based 

development before the 1970s, after the 1970s, more useful ideas were 

focused on, and the target in language learning was adopted to 

communicate in daily life (Geçer and Gökdaş, 2014). During this 

period, the communicative technique, which aims to learn how to share, 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 84 

 

emerged with anthropological linguists' activities (Balcı, 2011). The 

communicative method is based on the structure of the language and 

oriented towards its functions. This method gave importance to 

meaningful communication and vocabulary activities for the student. In 

the communicative approach, educational activities, group activities 

and dialogues are used in the classroom. In addition, grammar teaching 

was not given at a certain level and as a priority, and the function of the 

language was of high importance (Bottino and Ferlino, 2006). 

 

While the person is expected to create meaning dominance over the 

language, the child is not tried to be taught a complete set of 

grammatical principles and a correct pronunciation as a priority (Aşkar, 

2002). The communicative method has become very important in our 

country, as it is applied in secondary and high schools in second 

language education (Bottino and Ferlino, 2006). 

 

The communicative approach started to take place in language teaching 

programs in the 1970s. It is all language teaching methods formed due 

to the processing of pragmatics, psychology and sociology activities 

with linguistic rules. The starting point of the communicative approach 

is the theory that language is a means of communication (Baek, 2008). 

 

The foundations of communicative language teaching were found in the 

changes that emerged in the English language teaching tradition in the 

late 1960s. Situational language teaching represented the basic English 

approach to teaching English as a foreign language. However, English 

linguists later began to question the assumptions underlying situational 
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language teaching (Çağıltay and Çakıroğlu, 2001). They stated that 

there is no future in seeing language as a reality based on situational 

foundations. They argued that what is essential is to look at language 

and return to the traditional understanding that sentences have meaning 

on their own and reflect the purpose and meaning of individuals. In a 

way, this has reflected the criticisms of the American linguist, Noam 

Chomsky, to the structuralist linguistics theory in his book Syntactic 

Structures. 

 

Noam Chomsky has shown that the existing standard structuralist 

linguistic theory has failed to explain the uniqueness and creativity of 

individual sentences, which are essential features of the language. 

English linguists pointed out another basic form of language: the 

communicative and functional potential of language, inadequately 

handled in the language teaching attitude that was popular (Bottino and 

Ferlino, 2006). They say that it is necessary to focus on communicative 

competence rather than just acquiring structures in language teaching. 

People who support this understanding of languages, such as Henry 

Widdowson and Christopher Candlin, based their thoughts on the 

activities of English communicative linguists, the sociolinguistic 

activities of the USA, and philosophy activities. Due to the increasing 

dependency of European countries on each other, the need for the 

Council of Europe to teach their main languages to adults has emerged. 

For this reason, the Council of Europe supported conferences on 

language teaching published books and theses on language teaching. It 
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took an active role in establishing the International Committee for 

Applied Linguistics (Springer and Collins, 2008). 

 

In 1971 a group of experts discussed the possibility of developing 

language courses based on the unit-credit system. These experts used 

studies of the needs of European language learners and, in particular, 

the workshop organized by the English linguist D. A. Wilkins, which 

required a communicative and functional explanation of language as a 

basis for designing communicative programs for language teaching 

purposes. The contribution of D. A. Wilkins in this regard was to 

analyze the communicative meanings that a second language learner 

needs for expressing and telling (Korkmaz and Karakus, 2009). In 

addition, instead of describing language with conventional grammatical 

and lexical expressions, he wanted to show the meaning systems 

underlying the communicative uses of language (Springer and Collins, 

2008). Wilkins explains two kinds of meanings: communicative 

function categories and conceptual categories. Later, he re-examined 

this work, expanded it and turned it into a book. It has been observed 

that this book of Wilkins has a significant effect on the development of 

communicative language teaching (Sönmez and Alacapınar, 2013). The 

Council of Europe has collected Wilkins' functional analysis into the 

communicative language program (Usluel and Uslu, 2013). These stage 

level values have been influential in creating communicative language 

programs and textbooks in Europe. 
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This study of the Council of Europe; The works of Candlin, Wilkins, 

Keith Johnson, Widdowson, Christopher Brumfit, and other English 

linguists on the theoretical foundations for a communicative attitude to 

language teaching, the rapid acceptance of these rules by English 

language teaching experts, curriculum writing centres, and 

governments, these ideas were quickly picked up by textbook authors. 

In this way, the new trend, called communicative language teaching, 

has become superior in England and abroad (Usluel and Uslu, 2013). 

Since 1970, the scope of communicative language learning has 

increased, and both British and US linguists have seen communicative 

competence as an attitude that aims to make it the target of language 

teaching and to develop methods for the teaching of 4 language skills 

that ensure the interdependence of communication and language 

(Kolburan and Gökdaş), 2014). 

 

There are variations in the explanation and application of the 

communicative approach. In a way, this diversity resulted from 

practitioners from different educational traditions defining it and 

explaining it in different ways (Usluel and Koca, 2007). However, what 

is common to all types of communicative language teaching is a 

language learning theory that emerges from communicative language 

and language use and expects to do this according to classroom 

activities and methods, teaching system, teacher and learner 

behaviours, roles and materials. 
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1.3.4 Direct Method 

 

Direct method; It is a technique that states that education should be 

carried out without memorizing grammar and using the mother tongue, 

in the natural technical parallelism that occurs against the grammar-

translation method, by identifying the language with daily life and the 

second language. Inspired by the German philosopher and scientist 

Alexander Von Humbolt's statement that "language cannot be taught, 

only the conditions for language learning can be revealed", Goin used 

the direct method in his studies in the 1880s (Karasar, 2002). In 

Alexander Von Humbolt's view, the language of a nation is the spirit of 

that nation, and the spirit of a country is the language of that nation; 

nations have different cultures, and they have different lifestyles and 

different ideas (Karasar, 2002). For this reason, mother tongue 

reflecting a different culture should not be included in second language 

teaching; only the comprehension of the taught language should be 

emphasized. Alexander Von Humbolt's attitude towards the 

relationship between culture and language influenced the shaping of 

direct technique (Istance, 2003). The areas of speaking, reading, writing 

and listening were of equal importance in the direct method. Although 

Turkish is similar in reading and writing, books were not used as 

educational material in the first six-week period in the natural way to 

minimize the effect of language privileges in reading and writing in 

many other languages (Martin and Serrano, 2009). Although it is 

accepted as a shortcoming that the direct method does not discriminate 

between language learners as children or adults, it is essential because 
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it is a technique that has been widely used in Turkey for a long time and 

is preferred by the Ministry of National Education (Istance, 2003). 

 

The direct method emerged as a reaction technique against the 

grammar-translation technique in the 1950s. It started to be used widely 

in Turkey and the world, replacing the grammar-translation approach. 

Since there is a direct relationship between life and the language 

learned, which is taught directly without resorting to the mother tongue 

while learning the target language, this method is expressed as a direct 

or direct method. The people who developed the direct method were 

Jespersen, Faucett, Sweet, West and Palmer. According to these people 

who created the technique, the language should first be heard with the 

ear, reinforced with the tongue, and read and written by hand. Thoughts 

on the development of speaking, listening, writing and reading skills 

were put forward by this method (İşçitürk and Yudakul, 2014). Along 

with the direct way, physical activity developed by Gouin was included 

as a new element in language teaching. 

 

1.3.5 Arrays Method 

 

Gouin defines the arrays method as a second language education 

technique, which is revealed as a result of watching his nephew instead 

of the grammar-translation technique. In this method, it is stated that 

the sentences and the event structure are identified, the behaviour is first 

explained to the child in his mother tongue, and then the second 

language is presented at the same level. Students are also asked to learn 

the language with the sentences formed by imitating the teacher. The 
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serials method is the same as the Whole Bodily Participation technique 

developed in the 1960s. Although it is stated as a functional technique 

in terms of associating it with the events encountered in daily life, it 

does not receive support from visuals, remains weak in terms of literacy 

and gives a lot of space to translation, especially at the beginning. It has 

been defined as a technique that is not considered sufficient for reasons 

such as This method is a technique used by some teachers or institutions 

in teaching a second language to preschool children (Ellis, 1997). In the 

serials method, the teacher speaks both English and Turkish and 

especially carries out activities with concept cards, numbers and stories. 

 

1.3.6 Berlitz Method 

 

The Berlitz method aims to develop four basic skills reading 

comprehension, writing, listening comprehension and speaking. Used 

in the school founded by Maximilian Berlitz in New York in 1878, this 

technique is applied by teachers who talk about the language they teach 

to students as their mother tongue, with 5 hours of exercises per week, 

individually or in classes of no more than 12 people. The two main 

principles of the Berlitz method are that the student uses the language 

they are trying to learn without using their mother tongue in any way 

and that he establishes a connection between the target language and 

their idea (Çağıltay and Çakıroğlu, 2001). Berlitz method; cares about 

supporting students in the speaking field and does not use grammar 

principles. This method has been criticized for revealing the possibility 

that the teacher will waste his time by not using his mother tongue and 

is based on oral expression (Corbel and Gruba, 2004). The Berlitz 
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method has also been seen as the basis of the natural method. It has been 

one of the methods institutions perform where both English-speaking 

and Turkish-speaking teachers are constantly in the classroom. Despite 

the children's Turkish questions, the English-speaking teacher 

continues the flow of the day by speaking English decisively; this 

teacher carries out some activities, and the children follow the action in 

English. The Berlitz processing method is as follows (Corbel and 

Gruba, 2004); 

 

• Grammar is essential. The Berlitz student actively learns 

grammar without coding by doing plenty of speaking exercises 

in the classroom. 

• The Berlitz Method is based on the student speaking in class and 

learning by practice. 

• The training method at Berlitz is based on real-life scenarios. 

• The course materials in schools are arranged according to the 

Berlitz Method; they are not books that teach formulas. The 

application contains role-play and dialogue. 

• It gives the student data that he can use and put into his life, 

formulas, passive information and rules; the valuable time in 

the classroom is not wasted. The time that the student spends 

with foreign instructors is most actively used. 

• The Berlitz Method is based on listening and speaking, and these 

abilities are supported by writing and reading. 
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1.4 Use of Communication Technologies in Second Language 

Learning 

 

When we look at the field of language learning from a historical 

perspective, it is seen that it has been renewed according to the effects 

of developing technology and scientific innovations on the one hand, 

and the specific needs and conditions of the period it is in, on the other 

hand, as in other disciplines. However, unlike other professions, the 

language learning field has never been able to base the area on precise 

and complete scientific data (Bottino and Ferlino, 2006). In other 

words, language learning has never become a discipline with principles 

and definite rules (Demir and Akbulut, 2017). 

 

Compared to other branches of science in social sciences, language 

learning needs more technological inventions and scientific 

innovations. The main reason for this was first to produce images and 

sounds for the language speakers to be learned and then use them as 

course materials in laboratories and language classes (Demir and 

Akbulut, 2017). Because, as Daniel Coste has stated, learning a 

language will only be possible if the lifestyles and behaviours of those 

who speak the language to be understood, that is, their cultures, are 

discovered. Language learning was introduced to technology through 

Behavioral Psychology, which emerged for the first time in the first 

quarter of the 20th century, and American Structuralism, which is 

accepted as its reflection in linguistics (Demir and Akbulut, 2017). 

Behavioural theory, put forward by the US psychologist Watson in 

1913, ultimately rejected consciousness and perception and limited the 
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psychological object to traceable actions such as secretion, speech and 

movement (Mazman and Usluel, 2011). Thus, a directly measurable 

and observable link was established between the organism and the 

stimuli arising from the external environment in which it was found. 

In parallel with the developments in informatics, computer technology 

has started to be used in language learning and all fields of education 

under the name of BÖ (Computer Assisted Education) since the early 

1960s. The first applications in this regard have been in the prominent 

universities in the United States, which have been accepted as the cradle 

of this learning method within the scope of different projects since 

1965. The Computer-Aided Instruction technique has given the field a 

breath of fresh air, and some familiar dilemmas specific to Programmed 

Instruction have shown themselves here as well (Geçer and Gökdaş, 

2014). Because this technique, which is presented as new, is developed 

on the rules of Programmed Instruction. The only thing different has 

been the replacement of Mechanical Teaching Machines by electronic 

computers. 

 

In parallel with the developments in communication and informatics, 

the number of websites and CD-Roms designed for language learning 

is increasing and diversifying day by day. Many Internet sites and CD-

Roms have been produced and continue to be paid to learn the 

significant languages widely used globally, mainly German, French, 

English, and Spanish (Mazman and Usluel, 2011). The fact that these 

products are put on the market with the thought that they are suitable 

for individual and interactive learning has been the main reason they 
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are so prevalent everywhere, from big shopping centres to stationery in 

the slum (Ursavaş and Mcılroy, 2014). 

 

As stated at the beginning of the study, the connection between 

technology and language learning has become an undeniable reality for 

several reasons. Even if it is defined as rentable, it should not be 

forgotten that language learning can be opened to the masses only 

through this integration (Geçer and Gökdaş, 2014). They have brought 

a new dynamism from the past to the present, and although they have 

created an industry in this field, they have always remained in the 

shadow of the same theory in terms of learning method (Kolburan and 

Gökdaş, 2014). As long as the searches in language learning continue, 

it is thought that the use of technological inventions in this field will 

always be in question (İşçitürk and Yudakul, 2014). 

 

1.5 Research on Second Language Learning and Information 

Technologies 

 

Starting to examine the studies on language development, first with the 

research on determining thoughts on second language education, will 

help to have information about the current situation and teachers' views 

on dual language education (Ursavaş and Mcılroy, 2014). 

 

The researcher, who discussed the thoughts of the language teachers in 

İzmir and Bolu on the ideas of working teachers on second language 

education and the previous research carried out in the field; He 

researched the most appropriate age to start language education and 

stated that age is a significant factor when starting language education 
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and that language learning at an early age is evaluated positively, in 

parallel with other studies on the same subject (Sercu, 2005). 

 

A similar study with Temel and Yazıcı was the research conducted by 

Bekir. In the study, 80 children were given a language education 

program for 12 weeks, and the program's effect on the language 

development of children was discussed with research designed in an 

experimental method (Ursavaş and Mcılroy, 2014). In this study by 

Bekir, Lexicon and Language Test, Lexicon Test, Peabody Picture-

Vocabulary Test was used as scales. In parallel with other studies, it 

was determined that the children in the experimental group were more 

successful than the children in the control group (Yılmaz, 2005). 

 

Another researcher, Gökbayrak, surveyed 140 teachers and 350 

families in his study. Gökbayrak determined in his survey that most 

families wanted language education to be in the preschool period. In the 

survey, it was seen that more than half of the teachers expressed similar 

opinions with some families and gave answers in line with the 

beginning of language education in the preschool period. Küçük 

conducted interviews with 13 school principals, 34 preschool teachers, 

274 families and 20 English teachers in Adana. As a result of his 

research, it has been determined that families and educators consider 

second language education necessary and beneficial in the preschool 

period. They think that language education should be done regularly 

from preschool (Karahan, 2001). 
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Piccinni, which aims to examine the views of teachers teaching a 

second language in primary school on effective teaching practices; 

conducted interviews and observations with teachers in the classrooms, 

evaluated the documents, recorded the interviews and observations, 

divided them into themes and coded them (Güneyli, Birikim and 

Perkan, 2009). As a result of Piccinni's research, it has been seen that it 

contributes to the field by providing a positive social change towards 

the needs of second language learners and as a basis for the studies that 

can be carried out on the practical learning styles used in second 

language learning and their effects on students' success. 

 

In Demirezen's research in 2003, it is seen that the existence of essential 

processes for both second language acquisition and mother tongue are 

accepted as linguistic, neurological and biological. As a result of the 

study, it was stated that children use the same grammatical features and 

methods in their second language and their mother tongue (Cited by 

Güneyli, Birikim and Perkin, 2009). 

 

Mergen also applied for his work by examining the studies that deal 

with the perception of the structure of the language learned after the 

mother tongue and its functioning in the brain through brain-based 

attitudes (Pala, 2006). As a result of his study, it was determined that 

the techniques used in the mother tongue were not used in the second 

language learned, and the learned language was tried to be used by 

analyzing it with more simple techniques. 
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In their studies by Er and İlter, the second language and its importance 

in early childhood were discussed from the perspective of teachers and 

parents. The study data was provided by a survey conducted with 70 

parents and 18 school teachers in 2 private and two public preschool 

institutions in Antakya (Sidekli and Avarogullari, 2013). When the 

survey results of Er and İlter were evaluated, there was no significant 

difference between the thoughts of parents and teachers in the same way 

as Gökbayrak, and it was seen that they thought it was effective (Sidekli 

and Avarogullari, 2013). 

 

Another researcher, Şeker, by applying the Language Use Scale, 

compared the Turkish language skills of 100 6-year-old children who 

received and did not receive language education in the preschool period 

in İzmir and found that the Turkish language useability scores of the 

children who received language education were higher than the scores 

of the children who did not receive language education. However, it 

was found that the variables of the number of siblings, father's 

education level, and mother's employment status did not make a 

difference in the scores of both groups (Kolburan and Gökdaş, 2014). 

 

In his study, Hult reported that English, which started to spread rapidly 

worldwide, is not only in terms of communication but also in a 

pioneering position in many separate fields such as technology, 

tourism, education, entertainment and science. Hult has stated that 

Sweden is an inspiring issue among European countries regarding 

multilingual education programs (Kolburan and Gökdaş, 2014). In the 

Swedish education model, all these languages are included in the 
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education systems by adopting the multilingual education policies, 

which are influenced by the wording of neighbouring countries such as 

Norwegian, Dutch and Icelandic, and Hult has defined the situation and 

place of English in practice. 

 

As in every field and stage of education, the importance and place of 

the teacher in second language education is relatively high. Cummings 

investigated the effect of teachers' sense of readiness and self-efficacy 

on children's second language learning during the preschool period and 

discussed the previous education knowledge and certificates of 62 

teachers in schools. As a result of Cummings's study, it was stated that 

teachers' feelings of readiness and self-efficacy are related to the 

interest in finding practical and appropriate resources and 

communicating with the family (İşçitürk and Yudakul, 2014). 

 

Another important sub-title of studies on language development has 

been language and brain studies. Çetintaş, Pınar and Kubilay Pınar 

stated in their research that language acquisition first occurs when the 

baby is in the mother's womb, and they evaluated the differences and 

similarities of the second language and mother tongue, the concepts of 

bilingualism and multilingualism in their research. The researchers' 

study was discussed under three headings: second language acquisition, 

adult, simultaneous and sequential second language acquisition. 

Among these, simultaneous second language acquisition; is the separate 

acquisition of more than one language up to the age of 3 by grammatical 

and structural principles. Sequential bilingualism; After the age of 3, a 

second language is acquired after the grammatical mother tongue. Adult 
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second language acquisition; Similarly, it is stated as developing a 

second language after 10 (Korkmaz and Karakus, 2009). As a result of 

the study conducted by Çetintaş, Pınar and Kubilay Pınar, it was found 

that among the subjects whose mental performance and indicators were 

compared, there were overlapping or similar interactions in the Broca 

areas reserved for the first and second languages of those who were 

multilingual at an early age. It was observed that there was no overlap 

in the mental performances of the subjects who achieved adult second 

language acquisition; the cognitive areas used were far from each other, 

and in this context, it was stated that different techniques were used for 

languages that were learned late. 

 

Another researcher was Leon Wall, and in his study, he discussed the 

problems encountered in teaching the English language to Navajo 

children. The Navajos, an Athapascan tribe, descended from northwest 

Canada to the southwest in the 1300s, referred to as Dineh, or humans. 

Navajos have been a tribe that deals with ceramics, jewellery, mask 

dance, basketry and weaving (Korkmaz and Karakus, 2009). Today, 

woven blankets are called the famous Navajo weaves. The Navajos 

became the most populous tribe in the UN, with 130,000. In 2014, the 

United States government paid 554 million dollars to the Navajo tribe. 

This compensation paid by the USA took its place in history as the most 

significant payment the government has ever made to a tribe. The aims 

of this study are; The teachers working with Navajo children by giving 

information about the Navajo culture benefited from this information, 

by showing the structural privileges between Navajo and English 
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language, to know where Navajo children had difficulties and to support 

their teachers to overcome the problems mentioned above that the 

children encountered in learning English (Kolburan et al. Gokdas, 

2014). 

 

When the studies on language development are examined, it is seen that 

the studies carried out to determine whether second language education 

affects the developmental areas of children constitute the majority of all 

studies. In the survey conducted by Özer, the researcher used the 

language activities and language test using the Portage Developmental 

Screening Inventory to determine the mother tongue development 

levels of 59 children who went to a private school providing second 

language education in the preschool period in Adana's Çukurova 

district—applied an English achievement test. When the data obtained 

as a result of the study were examined, it was determined that there was 

a moderately positive and significant relationship between the success 

of the second language and mother tongue of the children aged 61-72 

months, and the highest association between the success of the second 

language and mother tongue in the children aged 48-60 months. 

 

In their studies on the field, Özbek and Sığırtmaç examined the second 

language learning status of preschool children, their wishes and whether 

they could transfer the knowledge they learned to their lives (Mazman 

and Usluel, 2011). They included 35 children educated in an 

independent kindergarten affiliated to the Ministry of National 

Education in the Bor district of Niğde. Of these children participating 

in the study, 11 were in 6, 11 in 5 and 13 in 4. For nine weeks, two days 
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a week, between 20 and 30 minutes, children aged 4, 5 and 6 were given 

second language education in their classrooms, and children were tested 

after the education. Using a semi-structured observation form, the study 

recorded children's interests and attitudes towards second language 

education (Geçer and Gökdaş, 2014). Özbek and Sığırtmaç did not 

apply a pre-test because the children did not know a second language. 

The researchers performed the final test in the same room with each 

child, in an average of 20 minutes. When the post-test given to the 

children was examined, it was determined that the 5-year-old group was 

the most successful, and the 6-year-old group was the second successful 

group in the sub-title of the test, in which the equivalent of the learned 

second language was expressed. In the sub-title of choosing the object 

from the visual in the second language learned, similar to the success 

order in the other sub-title, the children in the 5-year-old group were the 

most successful, and the children in the 6-year-old group were the 

second successful group. The most unsuccessful group in both sub-

headings was determined as the children in the 4-year-old group. Due 

to this result, Özbek and Sığırtmaç thought that second language 

education would not be successful before completing the concept and 

mother tongue development at a young age, and even that the child 

could be negatively affected in separate areas such as social 

development and mother tongue. Those mentioned in the conclusion 

section examined the effectiveness of second language education at an 

early age in detail. 
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When the most appropriate education forms for bilingual children 

began to be discussed, Fritz aimed to determine the teaching styles and 

educational philosophies of elementary school English teachers in 

Oklahoma. In Fritz's study, it was concluded that more than half of the 

teachers adopted the behaviourist education style and were in favour of 

the teacher-oriented education styles (Demir and Akbulut, 2017). As a 

result of the study, teachers; accept that the lessons directed by the 

teacher will be more effective instead of the education models in which 

children can actively choose and shape the activity, they think that a 

single program should be applied to each child rather than the personal 

student model. Similarly, instead of being child-oriented in organizing 

the environment, function-oriented, safe areas have emerged. It was 

determined that the students stated that they were trying to solve 

problems, that evaluation was applied within the program while 

evaluating the students, and that they could not measure the children's 

skills such as personal preference, evaluation, and problem-solving 

(Demir and Akbulut, 2017). These results, which emerged as a result of 

the study, were the same as the education policy of that period, as Fritz 

also stated. This study, which concludes that a teacher-oriented 

education system and behavioural education style are dominant in 

second language education in public schools in Oklahoma, the 

educational philosophies of the teachers are the same, and the system 

policy is similar; It is considered as a perfect example that shows that 

second language education abroad has passed through certain stages 

and passed to systems in which the child-oriented form is realized. 
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In his research, Toran Montessori aimed to examine the concept 

acquisition, fine motor skills and social adaptation of children in the 4-

6 age group using the Bracken Basic Concept Development Scale 

Revised Form (Balcı, 2011). As a result of the Montessori research, the 

level of school readiness, time-sequence, individual-social awareness, 

structure-material, quantity, and direction-position were statistically 

significantly different from the children who did not receive second 

language education. In the study he carried out in 2011, Keskicioğlu 

discussed whether the computer-assisted program is effective in the 

learning of geometric shape concepts by preschool children and the 

education program using the direct instruction technique. He also 

explained that the program he examined is permanent (Balcı, 2011). 

 

Yoleri Bracken created the expressive form of the Basic Concept 

Development Scale in Turkish and included 757 children aged 3-6 in 

his study. As a result, it was determined that the interpersonal problem-

solving ability and the number of siblings whose concept development 

increased with age did not significantly affect interpersonal problem 

solving and concept development. 

 

In his study, Sarıtaş aimed to determine whether the GEMS 

Mathematics and Science Program affects the level of school readiness 

and concept learning of preschool children aged six years (Demir and 

Akbulut, 2017). In his study, Sarıtaş used Marmara Primary Education 

Readiness Scale and Personal Information Form, Bracken Basic 

Concept Development Scale. As a result of his research, it was seen that 

GEMS Mathematics and Science Program is an effective program in 
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supporting the school readiness level and concept development of 6-

year-old children. In the same way, Orçan, in his study for 6-year-old 

children, investigated the effect of the Early Learning Skills Supportive 

Education Program and used the Early Learning Skills Scale as a scale 

in the survey (Demir and Akbulut, 2017). As a result of his 

experimental study, Orçan saw no significant difference between male 

and female students and found a substantial difference between the 

control and experimental groups. 

 

It is stated in the studies of Ünsal, Sucuoğlu and Büyüköztürk that they 

aimed to determine the concept development levels of children from 

different socioeconomic groups, and they applied with 1138 children 

attending the 2nd grade of primary school, 1073 children attending the 

1st grade of primary school and 808 children in the preschool period. 

As a result of the study in which the researchers used the Boehm Basic 

Concepts Test scale; They found that the concept development scores 

of the children in the 2nd grade of primary school and the children at 

the highest socioeconomic level were higher than the scores of other 

children and that the socioeconomic status of the children and the grade 

they were in effect the concept development. 

 

In his work, Ayhan included children in the age group of 6 on the factors 

that impact concept development (Ursavaş and Mcılroy, 2014). He 

conducted his study using the Bracken Basic Concept Development 

Scale. As a result of the study, it was determined that the duration of 

the child's attendance at the preschool institution and the educational 

status of the parents did not make a significant difference in the average 
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score of the concept development of the children. However, it was 

determined that gender did not make a substantial difference in the 

concept development scoring of children (Ursavaş and Mcılroy, 2014). 

In another study, which concluded that gender does not affect concept 

development, reliability and validity studies were conducted with 100 

children using the Bracken Basic Concept Scale. It was determined that 

going to school is an influential variable in concept development 

(Usluel and Uslu, 2013). 

 

Another researcher, Çelik, examined the time concept development of 

6-year-old children and conducted an experimental study with two 

groups of 12 children. As a result, educational toys were influential in 

children's conceptual development. One thousand four hundred 

children at the age of 3 were included in a study conducted using the 

Boehm Basic Concepts Test. As a result, it was determined that gender 

did not make a significant difference in the concept development of 

children (Usluel and Uslu, 2013). In Boehm's reliability and validity 

study, which included children between 36 and 47 months, Ergül stated 

that the scale used was a reliable scale to determine the concept 

development levels of Turkish children (Sönmez and Alacapınar, 

2013). As a result of the research, it was seen that the variables such as 

the type of preschool education institution that the child went to and the 

duration of the child's attendance at this institution, age range, gender, 

educational status of the parents, and occupation did not make a 

significant difference on the concept development scores of the 

children. As a result of the study conducted by Üstün and Akman, it 
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was found that taking preschool education made a significant difference 

in the concept development scores of children (İşçitürk and Yudakul, 

2014). Arı et al., in their study with children aged 4 and 6 in 2000, 

reached the same conclusion as Üstün and Akman. 

 

Using the Narang and Manocha Boehm Basic Concepts Test, they 

included 240 children living in rural areas in the study, and they 

determined 120 children with high scores as the control group and 120 

children with low scores as the experimental group (İşçitürk and 

Yudakul, 2014). After a program on concept development was given to 

the experimental group, the Boehm Basic Concepts Test was repeated 

for both groups, and it was found that there was no significant 

difference between the scores of both girls and boys and the scores of 

the two groups (Usluel and Uslu, 2013). 

 

In his study, Uyanık Balat, which examines the concept development 

of children living in Social Services Institutions and children living with 

their families, included 513 children in the process by using the Boehm 

Basic Concepts Test and found that the situation of living with the 

family, the economic level of the family and the socioeconomic status 

of the family make a significant difference in the concept development 

of the children. Found that there are variables. 

 

In their studies, McCallum and Sterner conducted an application with 

80 children to determine the relationship between the Gesell 

Developmental Test and the Bracken Basic Concept Development 

Scale. As a result, they stated a significant positive relationship between 
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basic concept knowledge and age (Sönmez and Alacapınar, 2013). 

However, another important outcome of the research is that Bracken 

Basic Concept Development Scale is more successful than Gesell 

Development Test in measuring concept development. 

 

When we look at the studies carried out in the field, the results of all the 

studies on determining the opinion on second language education have 

been in the same direction, and there is a regular second language 

education from the preschool period, which both families and educators 

accept as beneficial in the preschool period. It has been determined that 

they think it is necessary (Kolburan and Gökdaş, 2014). In the studies 

carried out on the factors that are effective in language education, it has 

been seen that the studies on teachers are applied more intensely than 

other factors, as in all other education branches and branches. 

 

These studies show that the teacher's self-efficacy, readiness and 

willingness are critical factors in second language education and that 

the teacher's educational philosophy and attitudes are practical not only 

in second language education in older age groups but also in younger 

age groups (Güneyli, Birikim, and Perkan, 2009). In addition, it has 

been observed that the methods and techniques preferred by teachers in 

language education, taking into account the developmental 

characteristics of the age groups in which they work, are also effective 

in children's second language learning. The research carried out to 

determine whether second language education affects children's 

developmental areas, on the other hand, constitutes the majority of the 

investigations on dual language education. In the studies carried out on 
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the subject, giving second language education at an early age provides 

a high level of success in education. The mother tongue development 

of children receiving second language education is also supported. In 

addition, it was determined that the second language education received 

during the preschool period showed that students were more successful 

in the second language both in the preschool period and in the next 

grade stages (Güneyli, Birikim and Perkan, 2009). 

 

2. CONCLUSION 

 

One of the most basic needs of the global world is a second language. 

This need has led to a re-discussion of language acquisition techniques 

that have been practised for centuries. There are many methods in 

language acquisition, including the selective method and the translation 

method. The ability to acquire language, a latent power, is innate in 

every human being. It is stated that there are significant problems 

between the native language of the person and the second language that 

they target in the context of acquisition. 

 

Today, technology, in other words, technology literacy, has an 

important place in producing new information, reaching information 

and using information. When we look at teacher competence in 

different fields, it is seen that technology literacy is an essential 

competence. For this reason, all teachers and teacher candidates should 

be equipped with technology literacy in the use of communication and 

information technologies for teaching purposes. Regarding competency 

in educational technology and language education, both technological 



109 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

 
 

equipment and modern approaches, techniques and methods, 

communication and information technologies should be used as a whole 

with teaching methods. In addition, although current strategies, 

techniques and methods are used in language learning in our country, it 

is thought that the teaching outcomes cannot be applied at the desired 

level. Therefore, it is not essential what media or technology is used, 

but how it is used and used. 

 

The internalization of the language and the acquisition of rules and 

systems are the basic principles in language learning. Since language 

cannot be taught like a physical law, the method and path that will lead 

to the formation of natural language must be found. With the recent 

developments in technology, its impact on all aspects of modern life is 

increasing. Computers play an essential role in the decision-making 

process in many cases that people encounter daily. At such a 

development stage, the application of technology in education will be 

beneficial in terms of preparing and adapting people to their future 

lives. Today, people's access to information has become more leisurely 

day by day thanks to information technologies, used extensively in all 

areas of social life. Due to this rapid transformation, all societies in 

today's world need people who can follow developments, keep up with 

change, constantly renew their knowledge, and produce information 

rather than being conscious information consumers. 

 

Language is expressed as one of the most sophisticated concepts on 

earth. This system, on which teleologists, philologists and philosophers 

put forward a lot of opinions, still maintains its mystery today. 
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Language, as a means of communication, indicates an infinitely 

possible structure. It is impossible to draw the boundaries of language. 

For this reason, it is seen that many methods and theories have been 

developed for the acquisition and learning of language and the ideas 

that have been put forward about the emergence of language. It is stated 

that it is correct to use whichever language teaching techniques are 

necessary, rather than sticking to a single technique by strictly 

separating the language teaching techniques. Almost all of the 

techniques and methods aim to eliminate a separate deficiency, and this 

needs to be selective and instructive. 

 

In this study, the explanations, differences, closeness and similarities of 

the concepts of foreign language, mother tongue, second language and 

bilingualism were tried to be given by using foreign and Turkish 

sources. For the idea of mother tongue, it has been stated that language 

cannot be associated only with the mother. It is thought that the answer 

to the question of which is the mother tongue of the individuals who 

will be expressed as multilingual and bilingual should be evaluated 

together with the four essential criteria discussed in the study. Still, as 

a result of this evaluation, it is thought that the native language of the 

individual can be determined with the help of the data obtained. On the 

other hand, it has been determined that a second language means a 

foreign language in monolingual societies. However, in multilingual 

societies, it has been seen that it is the preferred communication tool in 

both official and private relations between citizens of countries with 

different ethnic origins. In the study, after defining the concept of 
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bilingualism, the boundaries of bilingualism were made more 

transparent for everyone to understand. In the image of bilingualism, 

the two languages that a person has should be used as a communication 

tool in the society in which he lives. When people who use only their 

mother tongue, which is the country language, for communication in 

the community they live in, learn a second language and this language 

is not used as a means of communication in the place where they live, 

this second language is expressed as a "foreign language". 

 

Talking about the concept of a second language is only possible in 

multilingual countries and societies. There is a multicultural and 

multilingual structure in all developed and developing countries in 

today's world. Since the concept of the second language is not used 

much in our country and is not handled much by linguists, more mother-

tongue expressions are used instead. 
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GİRİŞ  

 

Sinema sanatı, başlangıcından itibaren daha çok, insana ait, insanı 

merkeze alan konuları işlemiş ve işlemeye devam etmektedir. Bu 

bağlamda insan yaşamıyla ilgili olan, kendi içsel duyguları dâhil insanı 

kapsayan ve insanla etkileşimde bulunulan hemen hemen her unsurun 

sinemaya yansıtıldığı görülmektedir. Böylece insanla ilgili olan gerçek 

ögeler, duygu ve düşünceler sanatsal bir anlatımla beyaz perdeye 

yansıtılırken, yaşanmış gerçeklik sinemanın karakteristik özellikleri 

çerçevesinde yeniden üretilmektir. Bu anlamda ister olumlu ister 

olumsuz olsun hayata farklı boyutlar kazandıran kentleşme ve 

sanayileşme dâhil toplumsal problemler, şiddet, hatta savaş gibi unsurlar, 

genel olarak yaşamın bütün renkleri ve anlamı sinemada işlenmekte ve 

insanlara izletilmektedir.  

 

İnsan odaklı ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sorunların yoğunlukla 

ele alındığı sinema, disiplinlerarası bir alan olma özelliği taşımaktadır. 

Dolayısıyla toplumsal ve kültürel alanda gelişen değişim ve dönüşümler 

filmlere konu olmaktadır. Özellikle sosyal sorunlar filme alınırken, 

toplumun dikkati yaşanan problemlere yönlendirilmekte ve bu sosyal 

sorunla ilgili duyarlılığın oluşumuna çaba gösterilmektedir.  

 

Bu bağlamda sosyal bir sorun olarak toplumları etkileyen göç olgusu da 

beyaz perdeye taşınmaktadır. Böylece göçmenlerin yaşadıkları problem 

ve sıkıntılar görünür kılınmaya çalışılmaktadır. Göç konusunun ele 

alındığı filmlerde göçler ve göç yaşamı mümkün mertebe her boyutuyla 

izleyicinin karşısına çıkarılmaktadır. Şöyle ki göçün getirdiği aile 

dramları, parçalanmalar, göçmenlerin yaşadıkları zorluklar ve gelecek 
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kaygısı genellikle film karakterlerinin gözü ile onların penceresinden 

anlatılmaya çalışılmaktadır. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan 

göçmenler, gittikleri ülkede ilk etapta özellikle uyum sorunu gibi 

sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Göç edilen ülkedeki insanların 

ön yargılı tutumları, göçmen ailelerin psikolojilerini olumsuz 

etkilemekte ve dolayısıyla onların yaşam şartlarını daha da zor hale 

getirmektedir.  

 

Göçün en tetikleyici nedeni olarak bilinen çatışma ve savaşlar özellikle 

Ortadoğu’da son dönemlerde daha da artmıştır. Bu savaşlar beraberinde 

insani trajedilerin yaşandığı zorunlu göçlerin gerçekleşmesine sebep 

olmuştur. Göçler sırasında yaşanan olaylarda küçük yaşlı çocuklar da 

dâhil çok sayıda göçmenlerin hayatlarını kaybettiği bilinmektedir. Bu 

ölüm vakaları genellikle göç yollarında ve açık denizlerde yaşanmıştır.  

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) hazırladığı 2020 yılı Dünya Göç 

Raporu’na göre dünya genelinde göçmenlerin sayı yaklaşık 281 milyona 

ulaşmıştır. Bu rakam 2019 yılında yaklaşık 272 milyon, 1990 yılında ise 

yaklaşık 128 milyon olmuştur (sondakika.com, 2021). Birleşmiş 

Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre ise 

sadece Suriye’deki çatışmalarda 6 bin 409 çocuk öldürülmüş, 5 bin 503 

çocuk yaralanmış ve 5 bin 737 çocuk zorla silahaltına alınmıştır. Ayrıca 

sadece Türkiye’de barınan Suriyeli göçmenlerin yaklaşık 1 milyon 200 

bini okul çağındaki çocuk göçmenlerden oluşmaktadır (Kızılkoyun, 

2021).   

 

Özellikle savaş ve çatışmalardan kurtulmak için vatanlarını terk ederek 

kaçmak zorunda kalan göçmen ailelerin çocuklarının, başka bir deyişle 

çocuk göçmenlerin karşılaştıkları olumsuzlukların başında eğitimden 
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yoksun kalmaları ve çocukluk dünyalarını diğer akranlarıyla aynı 

derecede yaşayamadıkları gelmektedir. Bu anlamda çocuk göçmenlerin 

yaşadıkları ya da yaşayamadıkları duygular, sinema filmlerine konu 

olmaktadır. Bunlardan biri Cannes de dâhil önemli uluslararası 

festivallerde ödül alan “Kefernahum” (Capharnaüm) filmidir. 2018 

yılında Lübnanlı kadın yönetmen Nadine Labaki’nin çektiği bu film, 

göçmenlerin yaşadıkları sorunları konu edinmiştir. Filmde, diğer 

ülkelerden Lübnan’a göç etmek zorunda kalan insanların hayatı, 12 

yaşındaki çocuk göçmen Zain’in (Zain Al Rafeea) gözünden verilmiştir. 

Göç olgusunu merkeze alan diğer bir film de Andaç Haznedaroğlu’nun 

yönetmenliğini üstlendiği Türk yapımı “Misafir” filmidir. Ailesini 

Suriye’deki çatışmaların birinde yitiren ve ardından komşularıyla 

beraber Türkiye’ye sığınan Lina’nın (Rawan Iskeif) burada yaşadıkları 

olaylar “Misafir” filminin konusunu oluşturmaktadır.  

 

Çocuk göçmenlerin hayatlarını ve yaşadıkları sıkıntıları işlediklerinden 

dolayı biri Türk, diğeri de Lübnan yapımı olan her iki filmin ele alındığı 

bu çalışmanın amacı, göçmenlerin filmde nasıl temsil edildiklerinden 

hareketle çocukların uğradığı istismarı ve baskıyı, çektikleri sıkıntı ve 

zorlukları iki farklı ülke sinemasının göçmenlere yönelik yaklaşımı 

çerçevesinde incelemektir. Amaçlı örneklemin kullanıldığı bu çalışmada 

ele alınan her iki film göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle analiz 

edilmiştir.  
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1. GÖÇ OLGUSU  

Türk Dil Kurumu (2022) sözlüğünde “Ekonomik, toplumsal, siyasi 

sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 

yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, 

muhaceret” olarak tanımlanan “göç”, insanlık tarihiyle birlikte ele alınan 

bir olgudur. Daha iyi br hayata kavuşma arzusu, nüfusun hızla artması, 

kaynakların azalması ve savaş gibi nedenlerin meydana getirdiği 

olumsuzluklar insanları göç etmeye zorlamaktadır. Avrupa’da 

sanayileşmenin artmasıyla birlikte farklı kıtalardan buraya göçler 

yaşanmıştır. Günümüzde de benzer göçler farklı şekillerde 

yaşanmaktadır (Elmacı, 2006: 1). Özer’e göre göç, sosyal, ekonomik ve 

siyasal nedenlerden dolayı yer değişikliği ile toplumun yapısında oluşan 

değişmeler sonucu gerçekleşmektedir (2004: 11). Mekân değiştirme 

olgusu olarak da ele alınan göç, kişilerin farklı nedenlerle hayatlarını 

sürdürdükleri yerlerden başka yerlere geçme şeklinde gerçekleşmektedir 

(Sağlam, 2006: 34; Çiftçi, 2018: 10). Göç yalnızca bir yer değişimi 

olmayıp uzun süreli bir etkiye de sahiptir. Göç edildikten sonra ortaya 

kültürel ve toplumsal sorunlar çıkmaktadır. Aynı zamanda göçmen, terk 

ettiği yurdunun özlem ve acısı içinde yerleştiği mekândaki ötekidir. Bu 

durum neredeyse ömür boyu sürmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan 

öteki kavramı kültürel çatışmaların da temelini oluşturmaktadır 

(Çakkalkurt, 2015: 20). Modern dünyanın temel sorunsallarından biri 

kuşkusuz göç olayıdır. Dolayısıyla siyaset biliminden sosyolojiye, 

ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda göç olgusu etkili olmaktadır 

(Şentürk vd., 2018: 73-74). 
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Genel anlamda göç nedenlerinin altında birden çok faktör yer almaktadır. 

Bu bağlamda gerek bulunulan yerden ayrılma sırasında gerekse göçten 

sonra yaşananlar belli bir farkındalık oluşturmaktadır. Birey göç ettiği 

yerde kendini yersiz yurtsuz bir psikoloji içinde bulmaktadır. Nitekim bu 

durum göçmenler açısından da bir dayanışma sergilemektedir (Ekici ve 

Tuncel, 2015: 13-15). Göçmenlerin gittikleri yerlerde karşılaştıkları 

ayrımcılık ve ötekileştirme, kültürel çatışmaya neden olmakta ve bir 

takım ön yargıların yaşanmasına sebep olmaktadır. (Aksoy, 2012: 303; 

Çiftçi, 2019:155-157). Bu sorunlarla beraber bazı temel ve karmaşık 

problemlerin yaşandığı da ifade edilmektedir. Elmacı bu sorunların 

uyum sorunu ve yabancılaşma olduğunu belirtmektedir (2006: 2-3).  

2. GÖÇ VE SİNEMA İLİŞKİSİ 

Sinema özü gereği toplumların dönüşünde, sorunlarının oluşumunda, 

kültürlerin değişiminde topluma ayna tutmaktadır. Bunların yanında 

sinemanın kendine has bir dilinin olduğu ifade edilebilir. Bu bakımdan 

yeniden anlam üretme ve oluşturma sinemanın temel özelliklerinden biri 

sayılmaktadır. Sinemanın bu gücü toplumun sorun olarak gördüğü tüm 

alanlarında ortaya çıkmaktadır. Göç olgusu da sinemanın ilgi 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle sanayileşmeyle birlikte 

ihtiyaç duyulan işgücü nedeniyle büyük kentler, toplumun farklı 

kesimlerini bir araya getirmiştir. İç göç şeklinde gerçekleşen bu 

hareketler günümüzde farklı şekillerde de yaşanmaktadır. Öyle ki 

insanlar sadece iş gücü için değil hayatta kalmak adına da meşakkatli 

göçleri göze almaktadır. Bu göçlerin son örneği olarak Suriye’de 

yaşanan insanlık dramı örnek gösterilebilir. Ülkede yaşanan iç çatışmalar 
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nedeniyle insanlar evlerini terk etmekte ve ölümle sonuçlanabilecek 

göçler gerçekleşmektedir.  

Türk sineması baz alınırsa göç olgusunun Türk filmlerine yansıması ilk 

dönemlerde genellikle köylü-kentli karşılaştırılması şeklinde 

gerçekleşmiştir. Zamanla filmlerdeki bu çatışma yerini ekonomik, sosyal 

ve bireysel konulara bırakmıştır. 2010 yılından sonra Türkiye’nin sınır 

komşusu Suriye’de patlak veren iç çatışmalar sonrası yaşanan göçler 

Türk sinemasına da yansımıştır. Özellikle son zamanlarda Türkiye’de 

çekilen filmlerdeki göç sahneleri, kimi zaman bölgesel çatışmalar, 

kimlik ve cinsiyet üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önceleri kentli-köylü 

ekseninde çekilen göç konulu filmler, zamanla yabancılaşma ve kültürel 

uyumsuzlukları da kapsamıştır. Göç konulu filmler günümüzde daha çok 

savaş ekseninde işlenmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE GÖÇ FİLMLERİ 

1950’li yıllar Türkiye’de göç konulu filmlerin yoğunlukla ele alındığı bir 

zaman dilimi olmuştur (Çakkalkurt, 2015: 51). Bu yıllarda iç göçün 

artmasıyla birlikte ülke genelinde Türk sinemasına gösterilen ilgi de 

önem kazanmıştır. Kent-köy ilişkilerinin konu edinildiği bu dönemde 

aşk filmleri sinemanın ana temasını oluşturmuştur. Özellikle Atıf 

Yılmaz’ın “Gelinin Muradı” filmi kent köy karşılaştırmasıyla öne 

çıkmaktadır (Seraslan ve Ünlü, 2012: 221). Bu dönem Türk filmlerine 

bakıldığında mekân olarak daha çok gecekondulaşmanın yoğunlaştığı 

yerler ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda aslında göçün görünen bir 

toplumsal tarafının filmlerde ele alındığı söylenebilir (Çelik ve Tezcan, 

2017: 620). Göç olgusu sonraki on yılda makineleşmenin artması, 

kentli/köylü ilişkisi ve nüfusun artması ekseninde sinemaya yansımıştır. 
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Göçün işlendiği filmler popüler olmasının yanı sıra sanatsal bazı 

özellikler de taşımıştır. Bu dönemdeki filmlerin çoğu göçün getirdiği 

sorunlara odaklanmıştır (Pişkin, 2010: 51-52). 

 

Genç sinemacılar dönemi olarak da isimlendirilen 1970’li yıllarda 

köyden kente göç eden insanların hayat hikâyesi Yeşilçam’ın 

merkezinde yer almış ve sıkça filmleştirilmiştir. (Esen, 2016: 135-138). 

Özellikle yönetmenlerden Yılmaz Güney’in “Umut” (1970), Türkan 

Şoray’ın “Dönüş” (1972), Ertem Eğilmez’in “Köyden İndim Şehre” 

(1974) ve Zeki Ökten’in “Sürü” (1978) filmleri kent sorunlarını 

sinemaya taşıyan başarılı filmler olarak örnek gösterilebilir. 

Göçmenlerin kent içinde bir sığıntı olarak gösterilmeleri ve bir sorun 

olarak görülen gecekondu hayatı filmlerin ortak özelliğini 

oluşturmaktadır (Çelik ve Tezcan, 2017: 624-625). Öyle ki 1980’li 

yıllarla birlikte göç edenlerin oluşturduğu mekânlar ‘varoş’ olarak ifade 

edilmektedir. Bu dönem filmler, kentteki acımasızlığı, olumsuz 

kentleşme örneklerini ve köylünün kentteki olumsuz dönüşümünü 

yansıtmaktadır (Şimşek, 2013: 50). 

 

2000’li yıllarda ise göçün sinemadaki temsilinde değişimler meydana 

gelmiştir. Varoş toplum tarafından kabul görmüş ve gecekondulaşmalar 

sorun olarak görülmek yerine çözüm üretilmesi gereken yerler olarak 

algılanmaya başlanmıştır. Bu anlamda göç hikâyeleri de farklı bir şekle 

evirilmiştir. Bu dönemde göç sonrası kentte yaşanan hikâyeler ve terör 

olaylarıyla bağlantılı filmler ortaya çıkmıştır. Bunun yanında göç sonrası 

mafyalaşma ve çeteleşme konuları da sinemaya dâhil olmuştur (Çelik, 

2017: 121). 
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4. LÜBNAN’DA GÖÇ FİLMLERİ 

Lübnan sineması genellikle Lübnan iç savaşı ile ilişkilendirilmektedir. 

1970’lerin ortalarında patlak veren ve Beyrut’un Hıristiyan Doğu Beyrut 

ile Müslüman Batı Beyrut şeklinde ikiye bölünerek karşı karşıya geldiği 

Lübnan’daki “iç” savaş sırasında ve sonrasında, düşük bütçeli video 

maliyetleri doğal bir olanak sağlayarak Lübnan belgesel türünün 

gelişmesinde ve Lübnan Sinemasındaki toplumsal eleştirinin 

oluşmasında önemli bir unsur olmuştur. Bazı film yapımcıları o 

zamandan beri videoyu film için daha ucuz bir araç olarak benimsemiş 

ve savaş sırasında Amerika ve Avrupa’da okuyan birçok Lübnanlı video 

sanatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Onların deneysel çabaları o 

zamandan beri Lübnan’ın hem belgesel hem de anlatı sinemasıyla 

kaynaşmıştır (Westmoreland, 2002: 35-36). 

 

Öte yandan Lübnan iç savaşı ülke film endüstrisini de büyük ölçüde 

etkilemiştir. Assi’nin belirttiği gibi, savaş ülkeyi bölmekle kalmamış, bir 

zamanlar yükselen Lübnan sinemasını da yavaşlatmıştır. Şöyle ki 60’lı 

ve 70’li yıllarda bölgesel bir öncü olan Lübnan sineması, savaştan sonra 

zayıf finansal yatırımlarla ilerlemek zorunda kalmıştır (akt. Khawaja, 

2019: 8). Dolayısıyla Lübnan sineması iç savaş travmasının etkilerini 

taşıyan bir alan olmuştur (Hourani, 2008: 288). Bu bağlamda savaş 

konusu Lübnan sinemasının ana temasını oluşturmuştur denebilir. 

Dolayısıyla savaşın getirdiği göçler de, yerlerini terk eden insanların acı 

dolu yaşam hikâyeleri de savaşla beraber önemli konulardan biri 

olmuştur. 
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1929 yılında gösterime giren ilk Lübnan filmi “Elias Mabruk’un 

Maceraları” (The Adventures of Elias Mabruk) filmi aynı zamanda 

ülkenin toplumsal sorunlarından olan göç konusunu işleyen sosyal 

içerikli bir komediydi. İtalyan yönetmen Pidutti’nin çektiği bu siyah 

beyaz sessiz film, ailesini ve akrabalarını görmek için uzun bir aradan 

sonra Amerika’dan dönen Lübnanlı bir göçmenin hikâyesini 

anlatmaktadır. Dolayısıyla bu ilk Lübnan filmi aynı zamanda ülkenin ilk 

göç konulu filmi olmuştur. 1931 yılında Ebu Abd lakaplı Raşid Ali 

Şaban’ın çektiği “Ebu Abd’in Maceraları” (The Adventures of Abu 

‘Abd) filmi ikinci Lübnan filmi olarak tarihe geçmiştir. Sessiz komedi 

kategorisinde olan bu film de göç konusunu ele almıştır  (Arabi, 1996: 

42-44). 

 

Göç konusunun işlendiği Lübnan filmlerinden biri de George Nasser 

isimli Lübnanlı genç yönetmenin 1956 yılında çektiği “Nereye?” (Where 

To?) filmidir. O bu ilk filmi ile bir Avrupa film festivaline (Cannes 

Festivali, 1957) katılan ilk Lübnanlı yönetmen olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu film, kötü yaşam koşulları nedeniyle eşi ve iki oğlunu 

geride bırakmak zorunda kalarak iş ve servet için Amerika Birleşik 

Devletleri’ne göç eden baba Hamid’in, dolayısıyla fakir bir Lübnanlı 

köylü ailesinin hikâyesini anlatmaktadır (Arabi, 1996: 59-60). Fransız 

gazeteci ve film eleştirmeni Sadoul, Lübnan sinemasının gelişimi 

yolunda bir sıçrama olarak kabul edilen bu filmi “Lübnan ulusal 

sinemasının başlangıcı” olarak nitelendirmiştir (Azar’dan akt. Arabi, 

1996: 63). 

 

Yukarda adı geçen ve ilkleri barındıran filmlerin dışında göç konusunu 

işleyen diğer Lübnan sineması örneklerinden - özellikle son yıllarda ses 
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getiren filmlerden biri de 2018 yapımı “Kefernahum” filmidir. Hemen 

hemen bütün eğitim aşamalarını ülkesinde tamamlamış ve diğerlerinden 

farklı olarak 2000’li yıllarda sadece Lübnan’da faaliyet göstermiş 

Ortadoğu’nun tek kadın yönetmeni olan (Aşılıoğlu ve Işık, 2020: 920) 

Nadine Labaki’nin bu filmi, çocuk göçmenler bağlamında araştırmaya 

alınarak analiz edilmiştir.  

5. YÖNTEM 

Türk yapımı “Misafir” ve Lübnan yapımı “Kefernahum” filmlerinde göç 

ve sinema ilişkisi çerçevesinde çocuk göçmenlerin perdeye yansıyan 

şiddet dâhil yaşadıkları acılı, zorlu hayat şartları vb. problemlerin 

incelendiği bu çalışmada, göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  

Yunancadaki “Semeion” sözcüğünden türeyen ve işaret anlamına gelen 

göstergebilim, işaretlerin ve onların çalışma şeklinin incelenmesidir 

(Fiske’den akt. Wantoro, 2018: 399). Andrew (2010: 324) tarafından 

anlamın bilimi şeklinde tanımlanan göstergebilim, göstergelerin anlam 

kazanmasına olanak sağlayan sistemleri, kuralları ve uzlaşımları inceler.  

Saussure’e göre göstergenin gösteren ve gösterilen olmak üzere iki işaret 

ve anlam aracı vardır (akt. Wantoro, 2018: 399). Genel olarak 

göstergebilim, pragmatik, sentetik ve semantik göstergebilim olmak 

üzere 3’e ayrılmaktadır. Bunlardan pragmatik göstergebilim, 

göstergenin kökenini, uygulayıcının gösterge işlevini ve göstergenin 

yoruma etkisini özne davranışı sınırları içinde betimler. Sentetik 

göstergebilim ise anlamlarına veya özne davranışına yönelik ilişkilerine 

bakılmaksızın işaretlerin kombinasyonunu tanımlar. Semantik 

göstergebilim ise bir işaretin anlamını aktardığı “anlama” göre betimler 

(Wantoro, 2018: 399). 
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6. BULGULAR  

Çalışmanın bu bölümünde “Misafir” ve “Kefernahum” filmlerinde 

çocuk göçmenlerin beyaz perdeye nasıl yansıtıldığı göstergebilimsel 

çözümleme yöntemiyle incelenmiştir.  

6.1. “Kefernahum” Filminin Göstergebilimsel Analizi  

Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin çektiği filmin başkarakteri 12 

yaşındaki Zain’dir. Ailesi tarafından sık sık şiddete ve istismara uğrayan 

Zain, küçük kız kardeşinin evlendirilmesine karşı çıkıp evden kaçmaya 

karar verir. Bu süreçte birçok zorlukla karşılaşan Zain’in Etiyopyalı bir 

göçmen olan Rahil ve bebeği Yonas ile yolları kesişir. Yonas’la ilgilenen 

Zain bir süre sonra Avrupa’ya göç etmeye karar verir. Bu esnada 

kimliğini almak için eve dönen Zain, küçük yaşta evlendirilen kardeşinin 

hayatını kaybettiğini öğrenir ve eniştesini öldürmeye karar verir. Bu olay 

sonrası hapse giren Zain adalet arayışına koyulur.  

 

               Görsel: 1                      Görsel: 2 

        

 

Görsel 1’de, Saud’un (Kawsar Al Haddad) - anne rolünde oynayan 

karakterin çaresizliği görülmektedir. Kızını birkaç tavuk karşılığında 

kendisinden yaşça büyük birine vermek zorunda kalan anne yaşadığı 

zorlukları kızının da yaşamaması için rızası olmadan onu mahallenin 
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bakkalıyla (Esad) evlendirmektedir. Bu görselde Sahar’ı (Cedra Izam) 

zorla evlendirdikten sonra annenin yaşadığı duygusal çöküntü izleyiciye 

annenin görseldeki duruşuyla gösterilmektedir. Başını elinin arasına alan 

ve bir gösteren olarak kullanılan annenin bu hali, aslında yoksulluğun ve 

göçmenliğin ne kadar acımasız ve zor olduğunun somut göstergesidir. 

Sonraki sahnede de (Görsel 2) kardeşinin evliliğine karşı çıkarken 

annesinin Zain’e (Zain Al Rafeea) uyguladığı şiddet gösterilmektedir. 

Bu iki sahnede de göçmenlerin yaşamış olduğu çaresizlik ve 

imkânsızlıklar izleyiciye iki karakter aracılığıyla gösterilmektedir.  

 

                Görsel: 3              Görsel: 4            

           

 

Görsel 3 ve 4’te Zain’in akranları gibi olmadığı izleyiciye öğrenci 

servisiyle gösterilmektedir. Aslında Zain sık sık ailesi ile okula gitmek 

istediğini konuşmakta ve bu konuda ailesiyle tartışmaktadır. Okuması 

gereken Zain yaşıtlarının aksine çalışmak zorundadır. Zain’in servis 

aracına bakması ve çalışmak zorunda kalmasının gösterildiği planda, 

Zain içten içe servisteki öğrencilere bakmaktadır. Maddi 

yetersizliklerden dolayı Zain’in diğer arkadaşları gibi okula gidemediği 

aksine çalışmaya zorlandığı görülmektedir. Zain eğitim almak için 

ailesiyle de tartışmaktadır. Zain’in eğitimiyle ilgili anne ve babası 

arasında yaşanan konuşma şu şekildedir:  
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Baba: Okul da nerden çıktı? Çalışmaya devam etsin. 

 

Anne: Okuma yazma öğrensin, hem okula giden çocuklara yiyecek ve 

giyecek veriyorlar. Bize de yatak verirler, kıyafet verirler. Otellerden 

artan yiyecekleri verirler.  

 

Baba: Ya Esad bizi evden kovarsa ne yapacağız?  

 

Konuşmalardan da anlaşılacağı gibi aile geçim sıkıntısı nedeniyle 

çocuğunu okula göndermek yerine çalıştırmaktadır. Anne de Zain’in 

eğitimini okulun sağladığı maddi desteklerden dolayı tercih etmektedir. 

Burada izleyiciye eğitimsizliğin nelere yol açabileceği vurgulanarak 

çocukların olması gereken yerlerin eğitim mekânları olduğu ve 

dolayısıyla eğitimin önemi gösterilmektedir.  

 

Zain kardeşinin zorla evlendirilmesine karşı gelerek ailesiyle tartıştıktan 

sonra evi terk eder ve sokaklarda yaşamaya başlar. Zain evliliği 

onaylamayarak kardeşini de evden kaçırmaya çalışır ama bunu 

başaramaz. Ninesine gitmeye karar veren Zain bindiği dolmuşta bir 

lunapark (Görsel 5) görür ve bir süre orada yaşamaya karar verir. Zain 

kardeşini evden kaçırıp ona bakacak kadar kendini büyük hissetmesine 

rağmen; lunaparkı görünce onun albenisine kapılıp orda yaşamaya karar 

verecek kadar da çocuktur aslında. İzleyiciye gösterilmeye çalışılan 

temel duygu çocukluğun her an her yerde kendini gösterecek olmasıdır. 

Bu sahnede gösterilen lunapark sayesinde çocukların temel duygularının 

her zaman ortaya çıkabileceği düşüncesidir.  
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               Görsel: 5                                                  Görsel: 6  

                

 

Zain film genelinde her zaman zayıftan yana tavır almaktadır. Şöyle ki 

sokaklarda aç gezerken başkasının ona ikram ettiği döneri reddeden 

Zain, Yonas için biberon çalabilmektedir. Öz kardeşini koruyamayan 

Zain, Yonas’ı son ana kadar korumaktadır. Ailesinden göremediği ilgiyi 

Yonas’a göstermek için çabalamaktadır. Zain’in kadere karşı bir isyanı 

olduğu da söylenebilir. Öyle ki o, “Biz başkalarına pas pas olalım diye 

yaratıldık” demektedir. Zain, bir süreliğine başka bir göçmen kadının 

oğlu olan Yonas’la ilgilenir, gelişen olaylar sonucu Yonas’ın annesi 

tutuklanınca Yonas’a bakmak zorunda kalır. Görsel 6’da görüldüğü gibi 

Zain, Yonas’ın çizgi film izlemesi için (evde televizyon yoktur) bir ayna 

aracılığıyla karşı evdeki televizyonu yansıtmaktadır. Görsel 6’ya göre 

gösteren olarak sunulan aynada çizgi film olsa da asıl gösterilen yokluk 

ve çaresizliktir. Zain ağlayan çocuğu susturmak için ayna vasıtalısıyla 

Yonas’a çizgi film izlettirmeye çalışmaktadır.     

 

                Görsel: 7                                                Görsel: 8             
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Zain filmde mutsuz ve hiç gülümsemeyen bir karakter olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Zain’in yalnızca pasaport almak için fotoğraf çektirirken 

gülümsediği görülmektedir. Öyle ki gülümsemesi kendi isteği dışında 

fotoğrafçının ikazı üzerine gerçekleşmektedir. Sahnelerden birinde 

Zain’nin başka göçmen bir kızla göç konusunda konuşması göçmen 

çocukların ruh halini özetlemektedir. Göçmen kız, İsveç’e gitmek 

istemektedir. Çünkü oradaki çocukların kendilerine ait bir odası 

bulunmakta ve odanın kapısı çalınmadan kimse içeri girmemektedir. 

Öyle ki küçük kızın ifadesiyle “Orada yaşayan çocuklar, eceliyle 

ölmektedir”. Bu kız, Türkiye’ye ya da İsveç’e gitmek istemektedir. 

Görsel 7’de üç küçük çocuk yoksulluk ve çaresizlik bağlamında 

gösterilmiştir. Filmin son sahnelerinden biri olan Görsel 8’de Zain’in 

gülümsemesinin de ancak başka etkenlere bağlı olduğu izleyiciye 

gösterilmektedir. Göçmenlik öyle olumsuz bir hayat sunmakta ki 

çocukların kendileri gülümseyememektedir. Ancak gülümsemeleri 

başka bir unsurun etkisiyle olmaktadır.  

6.2. “Misafir” Filminin Göstergebilimsel Analizi  

Suriye’deki savaşta kardeşi dışında herkesi kaybeden Lena komşusu 

Meryem ile zorunlu olarak Suriye’den ayrılıp Türkiye’ye geçerler. 

Türkiye’ye göçen Lena’nın tek hayali tekrar evine dönmektir. İstanbul’a 

gelen Lena ve Meryem burada tutunmak için çabalamaktadırlar. 
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                                             Görsel: 9  

 

 

Görsel 9’da gösterildiği gibi “Misafir” filminin ilk sahnesinde kırık bir 

aynanın önünde çocuklar durmaktadır. Kırılan aynanın parçaları ilerde 

olacakları izleyiciye söylemektedir. Aynanın kırılması beraberinde bir 

olumsuzluk getireceği anlamını taşımaktadır. Karabulut’a göre ayna 

uğursuzluk getiren bir semboldür (2011: 1001). Yönetmen olacakları ilk 

sahnede vermektedir. İzleyiciye gösteren olarak kırık bir ayna 

gösterilmiş, gösterilen ayna ailelerin parçalanması ve dağılmasıdır. Bu 

sahnenin devamında da hemen olumsuzluklar başlar. Öncelikle evlere 

ateş açılır, ardından da insanlar yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda 

kalırlar.  

               Görsel: 10                         Görsel: 11 

      

 

Görsel 10’da Lena kardeşine bakarken verilmiştir. Suriye’de yaşanan 

savaş sırasında kardeşi dışında tüm ailesini kaybeden ve kardeşiyle 

beraber İstanbul’a gelen Lena hem ablalık hem de annelik yapmaktadır. 
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Küçük kardeşin her türlü bakımı ona kalmıştır. “Kefernahum” filminde 

de benzer bir olguyla karşılaşılmaktadır. Zain, küçük Yohan’a bakmak 

zorunda kalmıştır. Burada izleyiciye gösterilmek istenen ana düşünce 

savaşın ve çatışmaların aileleri parçaladığıdır.  

 

Görsel 11’de çocuklar için savaşın acımasızlığını yönetmen bir kez daha 

gözler önüne sermektedir. Kuşkusuz savaş ilk olarak çocukları 

etkilemektedir. İzleyiciye bu durum iki filmde de gösterilmektedir. 

Görsel 11’de gösteren olarak ön plana çıkan eli silahlı kişiler, izleyiciye 

şiddet, baskı ve çaresizlik şeklinde gösterilmektedir. Yine bu sahnede 

çocukların ve ailelerin silahlı kişiler karşısındaki çaresizliği 

vurgulanmaktadır.  

 

              Görsel: 12                                        Görsel: 13 

        
 

Görsel 12’de aynı coğrafyadan olmalarına rağmen insanların birbirine 

karşı nasıl duyarsızlaştığı gösterilmektedir. Lena “Siz Suriyeli misiniz?” 

diye sorduktan sonra karşısında duran kadın “Hayır canım, biz Suriyeli 

değiliz. Alışverişe geldik, sonra da ülkemize döneceğiz” cevabını 

vermektedir. Aslında burada diğer bazı İslam ülkelerinin Suriye’de 

yaşananlara ilgisiz kaldıklarını ve sadece birkaç sözcükle üzüntülerini 

dile getirerek bu ilgisiz davranışları dolaylı olarak seyirciye 

gösterilmektedir. Lena’nın dilenci sanılıp ona para verildiğinin 
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yansıtıldığı bu sahnede de diğer sahnelerde olduğu gibi daha çok 

çocukların bu tür göçlerden etkilendiği gösterilmektedir. Görsel 13’te de 

“Kefernahum” filminde olduğu gibi göçmen çocukların çocukluğunu 

diğer bireyler gibi yaşayamadığı izleyiciye gösterilmektedir. Lena ve 

kardeşi çizgi film izlemek için inşaat halindeki bir binaya girerek, karşı 

binadaki evin penceresinden çizgi film izlemektedir. Benzer sahne 

“Kefernahum” filminde de yer almıştır. Burada izleyiciye televizyondaki 

çizgi film aracılığıyla göçmen çocukların imkânsızlığı ve yoksulluğu 

gösterilmektedir. Çocukların çizgi film izleme/izleyememe konusunda 

içinde bulundukları hayat şartlarıyla izleyiciye gösterilmeye çalışılan 

düşünce, çocuk göçmenlerin sosyal alanda yaşadıkları zorluklar ve 

dolayısıyla çocukluklarını gerektiği gibi yaşayamadıklarıdır.  

 

Görsel: 14 

 
 

İki filmde de çocukların zorlu hayat koşulları filmlerin ortak noktalarını 

oluşturmaktadır. Özellikle çocukların istedikleri film boyunca neredeyse 

gerçekleşmemektedir. Uygulanan fiziki ve ruhsal şiddet neredeyse her 

an izleyicinin karşısına bir gösterge olarak çıkmaktadır. Bu sahnelerden 

biri de Lena’nın arkadaşının küçük yaşta hiç görmediği biriyle para 

karşılığı zorla evlendirilmesidir. İsteme esnasında tüp üzerindeki kahve 

taşmaktadır. Bu sahnede kahvenin taşması duyguların dışavurumu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyüklerine gücü yetemeyen küçük kızın 
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duyguları kahvenin taşmasıyla izleyiciye gösterilmektedir. Bu anlamda 

kahvenin taşma sahnesi (Görsel 14) büyüklerin arzularının yerine 

getirilmesinin sonucu olarak ifade edilemeyen duyguların kahve 

köpüğüyle ifade edilmesini göstermektedir.  

 

Görsel: 15 

 

 

 

 

 

 

Son olarak Görsel 15’e bakıldığında bir park içinde karton kutulardan 

oluşturulmuş bir mekânla karşılaşılmaktadır. Lena ve kardeşinin karton 

kutulardan oluşturulmuş bir yaşam alanı gösterilmektedir. Yoksulluk ve 

göçmenlerin yaşadıkları zorluklar, bu görüntüler vasıtasıyla izleyiciye 

gösterilmektedir. Burada evi temsil eden karton kutular en ufak bir 

rüzgâr ve yağmurda yıkılmaktadır. İlerleyen sahnelerde de yağmur 

sonrasında kartonların ıslandığı görülmektedir.  

 

SONUÇ  

 

Göç konusu özellikle son dönemlerde bilim çevrelerince en çok ele 

alınan ve her yönüyle incelenen konulardan biri olmuştur. İster geçen 

yüzyılda isterse de içinde bulunulan yüzyılda özellikle Ortadoğu 

merkezli çıkan/çıkarılan savaşların sebep olduğu göç sorunları ve 

muhacirlik hayatı dünya genelinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı da dâhil 

birçok uluslararası örgüt ve kurumların sık sık gündemine getirilmiş ve 
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getirilmektedir. Yurtlarını terk etmek ve daha iyi yaşam şartlarına 

kavuşmak gibi farklı umutlarla başka ülkelere göç etmek zorunda kalan 

ister yetişkinlerin isterse de her yaştan çocukların hikâyelerini merkeze 

alan sinema filmleri de göç olgusuna geniş kitlelerin dikkatini çekmek 

ve farkındalık yaratmak açısından önemli bir görev üstlenmiştir. Türk 

yapımı “Misafir” ve Lübnan yapımı “Kefernahum” filmleri de bu 

kategoriye örnek gösterilecek filmlerdendir. 

 

Sinemada göstergelerin anlamlandırılması ve anlamlarının analiz 

edildiği bu çalışmada filmlerin anlam üretmede etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Bu doğrultuda sinema ve göstergeler arasında sıkı bir 

ilişkiden söz edilebilir. Filmde gösterilen görüntülerin birer anlam 

taşıdığı gerçeğinden hareketle “Kefernahum” ve “Misafir” filmlerinin 

göçmen çocukların günlük hayatta yaşadıkları sıkıntılara görsel olarak 

nasıl odaklandığının ele alındığı bu çalışmada, iki farklı ülke 

sinemasında göçmenlerin perdeye yansıdığı durumları göstergebilimsel 

çözümleme yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

 

Bu filmlerde göçmenlerin bulundukları ülkelerden daha batıya göç 

etmek istedikleri görülmektedir. Örneğin Lübnan’daki göçmenler 

Türkiye’ye göç etmek isterken, Türkiye’dekiler ise Avrupa ülkelerine 

göçmek istiyorlar. Göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılar, içinde 

bulundukları ekonomik ve sosyal şartlar her iki filmde de ortak sorunlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin çocukların çizgi film izleyememesi 

kendileri açısından bir sorun olarak gösterilmektedir. Filmlerin 

sahnelerinde temel gıdaya ulaşamama ve beden temizliği gibi konularda 

eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bu filmlerde çocuk göçmenlerle 

ilgili öne çıkan en belirgin noktalardan biri de çocukların eğitimden 
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yoksun kalmalarıdır. Ayrıca bu filmlerde göçmenlerin yaşadıkları 

yerlerin yetersiz olanakları ve bulundukları ülke insanlarının onlara kötü 

davrandıkları ile ilgili sahneler de yer almaktadır.   

 

Yine her iki filmde çocukların fiziki ve duygusal istismara uğradıkları ve 

sık sık şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. Bu filmlerde benzer 

sorunlar ele alınsa da, “Kefernahum” filminde çocuk sorunlarının daha 

görünür olduğu ifade edilebilir. Bu filmlerde göçmenlerin entegrasyonu 

ile ilgili sahnelerin bulunmaması ve göçmenlerin sadece sorun yaşayan 

insanlar olarak sunulmaları filmlerin eksik kalan yönleri olarak 

değerlendirilebilir.  

 

Sonuç olarak “Kefernahum” ve “Misafir” filmlerinde çocuk göçmenlerin 

hayat standartlarının çok kötü olduğu, temel insani ihtiyaçlarını 

karşılayamadıkları, sık sık ailelerinden veya diğer insanlardan şiddet 

gördükleri ve yaşadıkları sorunlu şartların üstesinden gelemedikleri gibi 

sahneler başarılı bir şekilde işlenmiştir. Ayrıca çocuk göçmenlerin 

gerekli düzeyde yaşam olanaklarına sahip olan diğer çocukların 

yararlandığı imkânlardan faydalanamadıkları ve yeterli eğitim 

alamadıkları da bu filmlerde açıkça görülmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Trafik kazaları ve kazalar nedeniyle ölen ya da yaralananların sayısı gün 

geçtikçe tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Yapılan 

çalışmalarla kazaların sayısı azaltılmaya çalışılsa da ülkelerin en büyük halk 

sağlığı sorunlarından biri olarak trafik kazaları yer almaktadır. Sürücülere 

verilen eğitim, caydırıcı trafik cezaları, yol yapım- bakım çalışmaları, kamu 

spotları vb. gibi çalışmalarla trafik kazalarının önüne geçilmeye çalışılsa da 

yapılan çalışmalar yeterli olamamaktadır.  

Karayolları Trafik Yönetmeliğince Tarik kazası “Karayolu üzerinde hareket 

halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya 

zararla sonuçlanmış olan olay” şeklinde tanımlanmaktadır. Trafik kazaları 

sonucunda sadece 2021 yılında, 7 bin 530 kişi hayatını kaybetmiştir, 304 bin 

421 kişi yaralanmıştır. Bu oran ile Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 

toplam ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında Almanya'nın ardından ikinci 

sırada yer alırken, maalesef vefat sayısında ise ilk sırada bulunmaktadır. 

Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “2020 Trafik 

Kazaları Özeti” kitapçığında yer alan bilgilere göre 2010-2020 yılları 

arasındaki trafik kazalarına yönelik istatiki bilgiler bulunmaktadır. 2020 yılına 

gelindiğinde bir önceki yıldan daha az kaza sebebi olarak pandemic etkisi öne 

sürülmektedir. Ancak kaza sayısındaki sayının çokluğu göze çarpmaktadır. 
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Verilere göre 2010 yılında toplam kaza sayısı 1.105.201 iken bu sayı hızla 

artarak 2015 yılında 1.313.359 sayısına, maalesef, ulaşmıştır. Sonraki yıllarda 

düşüş gösterse de oran ve sayı dünya ortalamaları göze alındığında yine de 

çok fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Ne yazık ki trafik kazalarının ciddi bir problem olması sadece Türkiye’de 

değil, dünyanın her ülkesinde çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. ( Trafik Kazaları Özeti, 2014) (Tablo2)  

Tablo 2: Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Trafik Kaza Ve Ölüm Oranları  

 

Tablo incelendiğinde 2020 yılında Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de 

gerçekleşen 948.511 trafik kazasında 23.374 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu 

durum trafik kazalarının bütün dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu 

olduğunun altını çizmektedir. Trafik kazalarının en çok görüldüğü ülke 
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Almanya olsa da tıpkı 2021 yılı verilerinde de olduğu gibi can kaybının en 

çok yaşandığı ülke Türkiye olarak karşımıza çıkmaktadır.  

TÜİK tarafından analiz edilen verilere göre oluşan kazaların yüzde 90’ı sürücü 

nedenli kazalardır. Bu oranları yüzde 8 ile yaya ve yüzde 2 ile araç ve yol 

sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. (TÜİK, 2021) Buradan elde edilen 

sonuç ise sürücülerden kaynaklanan sorunların çözülerek trafik kazalarında 

büyük oranda azalış sağlanacağının çıkarımıdır. 

Temel & Özcebe (2006:194) yaptıkları incelemede trafik kazalarındaki sürücü 

kaynaklı sorunları gruplamışlardır. Yaptıkları incelemeye göre, sürücü 

kaynaklı sorunları yüksek hız, korunmasız araç kullanımı ( emniyet ve çocuk 

kemeri takılmaması ve kask kullanılmaması), alkol, ilaç ya da madde 

kullanımı şeklinde sıralanmıştır. Trafik kaza riskini artıran bu faktörler 

sonucunda ise ölümlü ya da yaralanmalı kazalar gerçekleşmektedir.  

Sadece emniyet kemeri kullanımı ile kaza sonrasında araç içi oluşan 

ölümlerde %45, ağır yaralanmalarda ise %50 oranında azalma olabileceği 

vurgulanmatadır. (Trafik Eğitim Araştırma Daire Başkanlığı, 2004) Yani 

emniyet kemeri takılması kaza sonrası oluşabilecek yaralanma hatta ölüm 

oranını yüzde 50 dolaylarında azaltılabilmektedir. 

Bu oranları inceleyen devlet ve kurumlar ise sürücülerden kaynaklanan aşırı 

hızın zararları ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili kamu spotu, reklam ya da 

verdikleri eğitimlerle sürücülere trafik kazalarından ve akabinde 

gerçekleşecek yaralanma ya da ölümlerin önüne geçme amaçlı çalışmalar 

yapmaktadır.   

Reklam ya da kamu spotlarında mesajın hedef kitlesine ulaşması ve hedef kitle 

üzerinde etkili olabilmesi için “reklam çekicilikleri” kullanılmaktadır. 

Duyguların, davranışlar üzerinde etkisini inceleyen araştırmacılar, duygular 
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aracığıyla istenen davranışların başlaması veya istenmeyen davranışların 

önüne geçilmesinde duyguların öneminin altını çizmişlerdir. Freud  

(1962:17)’a göre; canlının yaşam döngüsü içerisinde arzusu, dengesini 

korumak yani varlığını bulunduğu haliyle muhafaza etmektir. Değişen 

koşullar içinde canlının yeniden bulunduğu koşula uyum sağlaması zaman 

almaktadır. Bu yüzden birey benliği (ego), olası tehditlere karşı dengesini 

korumak için varlığını tehdit eden durumdan uzaklaşmak istemektedir.  Bu 

noktada korku duygusu, bireyi, istenmeyen davranışların engellemesinde 

harekete geçiren en önemli faktör olarak iletişimciler tarafından 

kullanılmaktadır. (Akın, 2009:138)  Çünkü Freud’a göre, korku duygusu, 

canlıyı alarma geçirerek tehlikeden uzaklaşması için kendini tehdit eden birey 

ya da duruma karşı onu uyaran ve kendisini savunmasını sağlayan bir etmen 

olarak değerlendirilmektedir. “Korku ve kaygı, insani deneyimlerin temeli 

olmakla beraber, korku ve kaygı ile belirlenen yaşam stratejileri kültürel 

yaşamın temelidir. Freud, insani davranışta hoş olmayanın engellenmesinin 

hoş olanı, zevk vereni elde etmekten daha önemli itici güç olabileceğini ileri 

sürer” (Robins, 1999 : 26). 

Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan kamu spotlarında kullanılan 

reklam çekiciliği bu bağlamda korku çekiciliği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Korku çekiciliğinin kullanılmasının sebebi, mesajın içeriğini alıcısına daha iyi 

yansıtmak ve bireyin kendini tehdit altında hissederek önerilen çözümü 

uygulamaya ikna etmesini sağlaması olarak öngörülmektedir. Bu araştırmada 

öncelikle korku çekiciliği ve bu çekiciliği inceleyen “Korunma Motivasyonu 

Teorisi” incelenmiştir. Sonrasında seçilen dört farklı trafik kazasını önlemeye 

yönelik hazırlanan kamu spotları reklam eğitimi alan lisans öğrencilerine 

izletilerek hangi korunma motivasyonunun başarılı olduğunu vurgulamaktır. 
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2. KORKU ÇEKİCİLİĞİ  

Çekicilik, bireylerin dikkatlerini çekmek ve bireyin hizmet ya da ürüne 

yönelik duygularını etkilemek amacıyla reklamlarda kullanılan ve bu 

çekicilikle reklamın bireyde oluşturduğu güdü şeklinde tanımlanabilmektedir. 

(Russell ve Lane 1996)  

Reklamlarda kullanılan duygusal çekicilikler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

 i.Heyecan 

ii.Korku 

iii.Aile 

iv.Suçluluk 

v.Nostalji 

vi.Haz 

vii.Kesinlik 

viii.Gurur 

ix.İç rahatlatma (Moriarty, 1991:55)  

Reklam çekiciliklerinin kullanılma amacı ise tüketicinin bilinçaltı duygularını 

uyararak, yadsıdıkları gereksinimleri ya da güdülerini kullanılan reklam 

çekiciliği ile bireye aktarmaktır. Reklamda kullanılan çekicilikle, güdüyü 

oluşturmak ve tüketiciyi ikna etmek birincil amacı oluşturmaktadır. Bu 

çekicilikler arasında korku ögesinin kullanımı ise araştırma konusu olan trafik 

kazalarını önleme açısından en çok kullanılan çekicilik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. (Witte& Allen, 2000:597) 
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Korku çekiciliği, insanlara, mesajda önerilen çözümü uygulayarak olası 

tehditlerden uzak tutmayı yani bireyleri korku yoluyla ikna etmeyi hedefleyen 

bir tekniktir. (Balcı, 2006:57) Uyuşturucudan korunma, sigarayı bırakma, 

trafik kazalarından korunma, temizliğin önemi gibi halk sağlığına dikkat 

çeken mesajlarda korku ögesi kullanımı ile tüketicilerin ikna edilmeye 

çalışıldığı gözlenmektedir.  

Korku çekiciliği kullanımı üzerine derinlemesine analiz yapılan Witte ve 

Allen’in (2000:597) araştırmalarında “Geçerli ve önemli bir kişisel tehdidi 

dile getirerek insanlarda korku uyandıran ve ardından bu tehditle başa 

çıkmak için öneriler sunan, çözüm yolları gösteren ikna edici mesajlar” 

olarak korku çekiciliğini tanımlamışlardır. Yine aynı araştırmada, elli yıllık 

bir araştırma süreci incelenmiş olup 100 farklı makale araştırmada 

incelenmiştir. Bulunan sonuca göre, reklam mesajlarında kullanılan korku 

ögelerinin etkililiği ve etkisizliğine dair çeşitli teorilerin oluşturulduğunun altı 

çizilmektedir. Genel olarak bakıldığında, sağlık, toplum ve halk sağlığı gibi 

toplumu bilinçlendirmeye yönelik kampanyalarda kullanılan korku 

çekiciliğinin amacı, dikkat çekmek, tehlike hakkında düşünülmesini ve 

tehdidi algılatmaya çalışmak ile beraber çözümler de sunmaktadır.  

Korku çekiciliğinin, diğer ikna edici çekiciliklerden en büyük farkı korku 

kullanımında canlı, kişiselleştirmeye olanak sağlayan durum gösterimi, kanlı 

göstergeler gibi bireyi tehdit eden içeriklerin yer almasıdır. Korku, bireyi 

uyararak tehdit unsurunu yaratmayı amaçlamaktadır. Ancak, trafik kazalarının 

genel nedenlerine bakıldığında ilk sırada aşırı hız, emniyet kemeri 

takılmaması, uykusuzluk, cep telefonu gibi “sürücü kaynaklı nedenler” olması 

hazırlanan kamu spotlarının bireyleri tehdit eden davranışı engelleme amacına 

ulaşamadığını göstermektedir. (Alp ve Engin, 2011) Çünkü bireyler, bilginin 

doğruluğu en güvenilir şekilde ve farklı kanallardan doğrulanmış olsa dahi 
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tehdidi algılamak; algılasalar dahi uygulamak istememektirler. Bu noktada 

hazırlanan trafik kazalarını önlemeye yönelik kamu spotlarının bireyi ikna 

edemediği öne çıkmaktadır. Bunun nedenleri araştırıldığında ise; yaş, kendine 

güven, cinsiyet, spotta önerilen çözümün uygulanabilirliği ve spotun yapısı 

olarak sıralanabilir. Kamu spotlarındaki mesajlara karşı koyma, önerilen 

çözümün uygulama etkililiğini de etkileyen anahtar rol olarak karşımıza 

çıkmaktadır. ( Ergeç, 2009:182)  Bireysel faktörlerle beraber kamu spotu 

yapısının da iknadaki önemi, bu araştırmada kamu spotlarının yapısının 

bireyleri ikna etmedeki etkisini araştırmaya yöneltmiştir. Korunma 

motivasyonu teorisi ile 4 farklı yapıda hazırlanan kamu spotlarındaki 

etkililiğin gücü bu araştırmada incelenecek olan bir diğer unsurdur.   

3.KORUNMA MOTİVASYONU TEORİSİ (THE PROTECTION 

MOTIVATION THEORY) 

Korunma motivasyonu teorisi (The Protection Motivation Theory - PMT), 

bireylerin korunma davranışları uygulamaları konusunda onları güdüleyen 

unsurları inceleyen, sosyal bilişsel bir teoridir. Leventhal (1970) tarafından 

korku çekiciliğine tepkileri açıklamak için kullanılan tehlike kontrolü, Rogers 

(1975) tarafından Korunma Motivasyonu Teorisi’nde (PMT) oluşturulmuştur. 

(Çakar, 2009)  

Rogers (1983) bir korku çekiciliğinin etkili olabilmesinde, mesajı alanlarda 

çeşitli algı mekanizmalarının devreye girdiğinin altını çizmektedir. Korunma 

Motivasyonu Teorisi, bireylerin tehdide karşı tehlikeyi algılama ve önerilen 

çözüm yolunun uygulama etkinliğini inceleyen bir teori olarak öne 

çıkmaktadır. ( Tunner vd., 1989) Korku çekiciliğinin kullanımının amacı, 

bireyleri korkutmak değildir. Bireylerin tehdit edici davranışı 

gerçekleştirmesini engellemeye yöneliktir. Korku Motivasyonu Teorisine 

göre, bireye korku ögesi gösterildiğinde iki farklı bilişsel süreçten geçer; 
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tehdittin algılanması ve tehditle başa çıkma yönteminin değerlendirilmesi. ( 

Lwin vd. 2010) Bir korku ya da tehdit unsuru ile karşılaşan birey, bu tehditle 

başa çıkma yöntemini de araştıracaktır. Burada reklam ya da kamu spotunda 

sunulan çözümün etkinliğinin gösterimi ile istenmeyen davranışın önüne 

geçmek mümkün olabilmektedir. Korunma Motivasyonu Teorisi’nin temel 

çıkış noktası, “bireylerin korkularını kontrol etme yerine tehlikeyi kontrol 

etmeye odaklandıkları zaman, muhtemelen mesajdaki tavsiyelerin daha 

fazlasını alacaklarına inanmaları” olarak karşımıza çıkmaktadır. ( Çakar, 

2009) Bu nedenle, güvenli cinsel ilişki, trafik kazalarını önleme, diş çürüme 

probleminin önüne geçme, sağlık taramasıyla erken tanıyı güdüleme, madde 

ve alkol kullanımı, sağlıklı güneşlenme gibi halk sağlığı sorunlarının önüne 

geçmek ile birlikte bireyleri hedef alan; erken gebelik, taciz, genel birey 

sorunlarına yönelik istenmeyen davranışların önüne geçmeyi tehdidi ve 

çözümü beraberinde sunan korunma motivasyonu teorisi bu araştırmalarda 

kullanılmıştır. ( Gaston ve Prapavessis, 2014:177) 

Bu teori, bireylerin reklam ve kamu spotlarında gösterilen tehdit verici 

ögelerin tehlikesi ve başlarına gelme olasılığını inceleyerek, tehdide karşı 

önerilen çözümü uyup uymayacaklarını incelemektedir. Önerilen çözümü 

uygulayıp, tehditten korunmak için bir davranış değişikliği yoluna gidilmesi 

ya da gidilmemesi, etkiyi ölçmek açısından en çok başvurulan yöntem olarak 

dikkat çekmektedir. Çünkü amaç, korunma motivasyonu teorisi ile 

istenmeyen davranışın yapılmasının önüne geçmektir. ( Lwin vd., 2010: 72)  

Yapısal olarak incelenirse; korku çekiciliğinde öncelikle bir tehdit bireylere 

sunulur. Daha sonrasında ise tehditlere karşı bir çözüm önerisi sunulur. 

Sunulan tehdit iki mesaj unsurunu da beraberinde içerir: Tehdidin büyüklüğü 

( trafik kazaları ölüme neden olur.) , insanların tehditten etkilenmesi ( trafik 

kazası sırasında arabanın içinde olmak ölüme veya yaralanmaya neden olur.) 
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( Balcı, 2006) Bireyler reklamlarda ya da kamu spotlarında gördükleri korku 

ögesine karşı bir iç hesaplaşma ardından alınan mesaj sonrasında gösterilen 

tehlikenin ciddiyeti ve kendi başlarına gelme olasılığı hakkında bir 

değerlendirme yaparlar. Yapılan değerlendirme sonucu konu edilen olayın 

başlarına gelme olasılıklarını yüksek bulurlarsa ya da tehdit unsurunu ciddi 

olarak görüyorlarsa, önerilen tehdidi önleme davranışını uygulama eylemine 

geçerler. 

Korunma motivasyonu teorisi orijinal biçimiyle, 3 ayrı bilişsel süreci ele 

almaktadır:  

1) Algılanan tehdidin ciddiyeti  

2) Bireyin, gösterilen tehlike ihtimalini değerlendirmesi 

3) Mesaj tarafından önerilen çözümün etkililiği  (Tunner vd., 1989) 

Maddux ve Rogers (1983), teoriyi geliştirerek, Bandura(1982) tarafından, 

“kişinin kendi yeteneğine, gücüne, becerilerine ilişkin duygusu; etkili ve 

becerikli olma duygusu” şeklinde tanımlanan “self-efficacy” (öz etkinlik) de 

teoriye dahil olmuştur. Burada eklenen öz-yeterlilik süreci, Maddux ve Rogers 

( 1983)’ün yapmış oldukları sigara içmeye yönelik araştırma sonucunda 

eklenmiştir. Araştırmada sigara içme davranışını engellemeye yönelik dört 

değişkeni incelemişlerdir. Bunlar, tehdidin ciddiyeti, bireyin başına gelme 

olasılığı, önerilen çözüm ve öz-yeterliliktir. Araştırma sonucunda öz 

yeterliliğin davranışı değiştirmeye yönelik anlamlı bir etkisinin olduğu 

bulunmuştur. (Tunner, Day & Crask, 1989) Bu anlamlı etki ile korunma 

motivasyonu teorisine Maddux ve Rogers( 1983) öz yeterliliği de 

eklemişlerdir.  
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Korunma motivasyonu teorisi arka arkaya iki işlemi içermektedir. Bunlar: 

1) Tehlikenin olma olasılığının ve oluşabilecek hasarın 

değerlendirilmesini kapsayan tehdidin değerlendirmesi; 

2) Tehdidin ve önerilen çözüm etkililiğinin değerlendirilmesi  

Rogers (1975) tarafından oluşturulan korunma motivasyonu teorisine, 

zamanla eklemeler yapılmıştır. Sonuç olarak teori, hem insanların rasyonel 

karar alma süreci ile beraber hem de bireylerin algılanan tehdide karşı 

tutumlarını da inceleyerek düşünme ve etki süreçlerini açıklamaktadır. 

(Çakar, 2009) 

Yeni Geliştirilen Korunma Motivasyonu teorisi 4 faktöre bağlıdır: (Damien 

ve Pascale 2004) 

a- Hasarın şiddeti ve tehdidin önemi (Severity) 

b- Meydana Gelme Olasılığı (Vulnerability) 

c- Faydanın anlaşılması ve koruyucu davranışın faydasının tavsiye 

edilmesi (the 

perceived response efficacy) 

d- Algılanan öz-( the perceived self-efficacy) 
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Yeni Geliştirilen Korunma Motivasyonu Teorisi 

 

Yeni geliştirilen korunma motivasyonu teorisine göre; bireyler tehdit edici 

mesaj ile karşılaştıklarında öncelikle bir hesaplaşma yapmaktadırlar. 

Hazırlanan kamu spotlarında kullanılan trafik kazalarının olma sıklığı, trafik 

kazaları sonucu her yıl gerçekleşen ölümlerin oranı, vb. gibi uygulamalar 

bireylerin tehdidin başına gelme olasılığını göstermeye yöneliktir. Trafik 

kazası sonucu gerçekleşen ölümler, sakatlanmalar ve maddi kayıpları hem 

bireysel hem de toplumsal olarak vurgulayan spotlar zararın derecesini 

göstermek amaçlıdır. Bu iki kamu spotu da sonunda bir çözüm sunmaktadır; 

birey bu noktada iç hesaplaşmasını yapar. Öncelikle önerilen çözümün 

etkisinin geçerliliği ardından uygulanabilirliğini analiz etmektedir. Bu analiz 

sonucunda ise ya istenmeyen davranışın önüne geçer yani davranış değişikliği 

olur ya da spotta sunulan mesaj bireyi ikna edemez ve davranış değişikliği 

oluşmamaktadır. Davranış değişikliğinin hazırlanan kamu spotlarının yapısı 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 156 

 

ve önerilen çözüme karşı bireylerin uygulama yeterliliğinin etkisini incelemek 

bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

Bu araştırmada, trafik kazalarına en önemli neden olan sürücü unsurlarından 

oluşan unsurları önleme için yapılan kamu spotları incelenecektir. Sürücü 

unsurlarının en önemlileri olan “hız limiti” ve “ emniyet kemeri takılmaması” 

konularında Türkiye’de olduğu gibi dünyada da bu davranışları engellemeye 

yönelik korku çekiciliğinin de kullanımı ile kamu spotları yapılmaktadır. 

Emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarının aşılmaması gibi sürücü kaynaklı 

sorunlar sonucunda bireyin kendisine ve başkalarına verebilecekleri zararlar 

kamu spotlarında sıklıkla yer almaktadır. Bu tehdidi gösteren kamu spotları 

bazen bireyin kendi başına gelebilme sıklığının altını çizerken, bazıları ise 

kendisi dışında başkalarına verebilecekleri zararın altını çizmektedirler. 

Yapılan spotlarda, korku ögesinin boyutları da değişiklik gösterebilmektedir.  

Araştırmacılar, halk sağlığı reklam ve kamu spotlarında bireye yönelik korku 

kullanımıyla etki daha yüksek olacağından, tutum ve davranış değişimine 

yönelik, korkunun olumlu katkısının olabileceği görüşündedirler.(Lee ve 

Ferguson,2002).  Sturges ve Rogers (1996) sigara kullanımına yönelik 

yaptıkları çalışmada, ergenlerin ve genç yetişkinlerin tehditleri engellemeye 

yönelik inandırıcı çözüm davranışı sunulursa davranış değişikliğine 

yöneldiklerini bulmuşlardır. Açıklamak gerekirse, sigara kullanımına yönelik 

olası tehditleri en aza indirme konusunda verilen önerilerin etkili oluşu, 

çözümün inandırıcılığına bağlı olarak gerçekleşir. Bu çalışmada Rogers 

(1983) tarafından geliştiren “Korunma Motivasyonu Teorisi”nin trafik 

kazalarını engellemeye yönelik yapılan kamu spotlarına uygulanışı ve teorinin 

4 ana uygulama şekli ele alınacaktır. Tehdidin ciddiyeti, insanların tehdit 

eylemine karşı hassasiyeti, mesajda önerilen çözümün etkinliği, bireylerin 
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çözümü uygulama yeterliliği gibi teorinin dört ana uygulama noktasından 

hangisinin daha etkili olduğu incelenecektir. 

4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, katılımcılara gösterilen 4 farklı trafik kazası önlemeye 

yönelik hazırlanan kamu spotları sonrasında Korunma Motivasyonu 

Teorisi’nin algılanan hasarın şiddeti, algılanan tehdidin başa gelme olasılığı, 

önerilen çözümün etkililiği ve öz yeterlilik unsurlarından hangisinin önerilen 

çözümü uygulamada daha etkili olduğunu açıklamaktır.  

 4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın test edilebilmesi için ilk olarak trafik kazalarından korunma 

temasıyla hazırlanan 4 kamu spotu katılımcılara gösterilecektir. Bu videoların 

seçimi “Korunma Motivasyonu Teorisi” doğrultusunda, dört farklı yöntemle 

iknayı oluşturma amaçlı; yüksek düzeyde ve düşük düzeyde tehdit barındıran 

unsurlarla beraber zararın derecesini ve başa gelme olasılığına odaklanan 

kamu spotlarıdır. 

Katılımcılar, kolayda örnekleme yöntemiyle reklamcılık lisans öğrencileri 

arasından seçilmiştir.  

Algılanan Hasarın Şiddeti ( Perceived severity): Bir tehdide yönelik bireyin 

şiddeti algılama derecesini belirtmektedir. ( Boer ve Seydel, 1996). 

Ölçümlemedeki yüksek puan değeri trafik kazalarına yönelik algılanan 

tehdidin derecesi ile ilgilidir. 

Algılanan Tehdidin Başa Gelme Olasılığı ( Perceived vulnerability: Bir 

tehdidin bireyin kendi başına gelme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. ( 
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Rogers ve Prentice-Dunn, 1997) Aynı şekilde yüksek puan, bireyin tehdidin 

kendi başına gelme olasılığını yüksek gördüğünü göstermektedir. 

Çözümün Etkililiği ( Response Efficacy): Tehdidin oluşmasını önlemeye 

yönelik verilen davranış değişikliği ya da çözümün etkisinin altı çizilmektedir. 

( Rogers ve Prentice-Dunn, 1997) 

Öz-Yeterlilik ( Self Efficacy): Öz yeterlilik ise bireyin önerilen kaçış 

davranışını uygulamasına yönelik başarma inancı olarak vurgulanmaktadır.  ( 

Rogers ve Prentice-Dunn, 1997) 

Korunma Motivasyonu ( Protection Motivation): Korunma motivasyonu, 

tehdide yönelik korunma davranışını uygulamaya yönelik içgüdü gelişimi 

olarak yorumlanmıştır. ( Hodgkins ve Orbell, 1998) AIDS için yapılan 

ölçekteki sorular bu araştırmada trafik kazalarını önlemeye yönelik dikkatli 

araba kullanma şeklinde uyarlanmıştır.  

4.3. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışmada toplanan verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiş ve 

raporlanmıştır. Birinci aşamada, toplanan demografik bilgilerin tanımlayıcı 

istatistikleri raporlanmıştır. İkinci aşamada, araştırma sorusuna yönelik 

kullanılan, katılımcılara izletilecek kamu spotlarının ardından onlarının 

tutumlarını ölçmek için çoktan seçimli likert soruları 1(hiç katılıyorum), 5( 

tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. Araştırma, Lwin, Stanaland ve Chan 

(2010) tarafından “ Korunma Motivasyonu Teorisi Kullanılarak Singapur’da 

AIDS Sağlık İletişimi Etkililiği Açısından Prezervatif Kullanımını Teşvik 

Etme”  ve Lee, Ferguson ( 2002)’nin yaptığı “ Sigara Karşıtı Reklamlarda 

Risk Eğilimini Gerçekçi Korku ve Basit Mizaha Dayandırma” 

araştırmalarında kullanılan likert ölçeklerinin trafik kazalarına yönelik 
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uyarlanmasıyla oluşturulmuş; geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

raporlanmıştır.  

Üçüncü aşamada ise ölçek sonucu ortaya çıkan skorların reklamcılık lisans 

eğitimi alan öğrenciler düzeyinde 318 kişilik örneklem grubu incelenmiştir.  

4.4. Bulgular 

4.4.1. Temel Demografik Bilgiler 

Tablo 3a. Reklamcılık Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Katılımcıların 

Cinsiyetlerine Göre Dağılımları  

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 150 47,2 

Erkek 168 52,8 

Toplam 318 100 

Pandemi etkisi nedeniyle çevirimiçi anket yoluyla bilgileri toplanan 

katılımcıların %47,2’si kadınlardan, %52,8’i erkeklerden oluşmaktadır. 

Tablo 3b. Araştırmaya katılan, katılımcıların yaşlarının kategorilere göre 

dağılımı Tablo 3b’de görülmektedir.  

Yaş Kategorileri Frekans Yüzde 

17 - 20 65 20,4 

21 - 24 172 54,08 

25 - 29 76 23,8 

30 yaş ve üzeri 5 1,5 

Toplam 318 100 
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Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı ise Tablo 3b’de görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarının yüzdeleri incelendiğinde, 21-21 yaş aralığında %54, 

08’lik bir yoğunluk olduğu gözlenmektedir. 

 

4.4.2. Ölçek Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Tablo 4. Katılımcılara Uygulanan Ölçeğin Faktör Yapısı 

İfade Faktörler Ort. 
Faktör 

Yükü 

Standart 

Sapma  

Varyans 

(%) 
Alpha 

 

V1 
Bu kamu spotu trafik 

kazalarına karşı beni korkuttu. 

3,49 

0,71 

8,18 66,95 0,721 

V2 

Bu kamu spotları trafik 

kazalarına karşı beni büyük 

ölçüde düşündürdü. 

0,70 

V3 

Bu kamu spotları trafikte 
bulunmanın (ya da araba 

kullanmanın)  ne kadar riskli 

olduğunu bana hatırlattı. 

0,71 

V4 

Bunun gibi kamu spotları 

trafik kazaları konusunda beni 

tam anlamıyla korkutuyor. 

0,69 

V5 
Bu kamu spotunu izlediğimde 
kendimi oldukça korkmuş 

hissediyorum. 

0,70 

V6 

Bu tür kamu spotları karnıma 

ağrılar girmesine neden 
oluyor. 

0,71 

V7 
Bu kamu spotları renkli 

eğlenceli değil. 
0,70 

V8 
Bu kamu spotunu izlediğimde 

kendimi çok iyi hissediyorum. 
0,72 

V9 
Bu tür kamu spotlarını çok 

seviyorum. 
0,71 

V10 
Bu tür kamu spotları 

gerçekten ilgimi çekiyor. 
3,80 0,72 5,06 56,21 0,895 
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V11 

Bu tür kamu spotlarına karşı 

çok güçlü duygusal bir tepkim 

var. 

3,80 0,69 5,06 56,21 0,895 

V12 
Emniyet kemeri takmamak 
trafik kazasında ölüm riskini 

arttırır. 

3,80 0,71 5,06 56,21 0,895 

V13 
Hızlı araba kullanmak kaza 

riskini arttırır. 
3,80 0,69 5,06 56,21 0,895 

V14 
Hızlı araba kullanmak yalnız 
kendimizin değil diğerlerinin 

de ölme riskini artırır. 

3,80 0,71 5,06 56,21 0,895 

V15 
Emniyet kemeri takmamak 

sakat kalma riskini arttırır. 
3,80 0,70 5,06 56,21 0,895 

V16 
Trafik kurallarına 
uymayanların yanında 

bulunmaktan hoşlanmıyorum. 

3,80 0,70 5,06 56,21 0,895 

V17 

Emniyet kemeri takmamak 

dikkatli araba kullanmaya 

engel değildir. 

3,80 0,73 5,06 56,21 0,895 

 

Bu çalışmada verileri analiz etmek ve söz konusu ölçeğin faktör yapısını 

irdelemek amacıyla “ Açımlayıcı Faktör Analizi” uygulanmıştır. Çıkarım 

(extraction) bölümünde “Temel Bileşenler Analizi”, rotasyonda ise 

“Varimax” tercih edilmiştir. İlkin test edilen söz konusu verilerin faktör 

analizi için uygunluğu olmuştur. Bu ilk test edilmiştir. Kaiser-Meyer-Oklin 

değeri 0,662’dir.0,60’ın üzerinde olması gereken Kaiser-Meyer-Oklin değeri 

bu araştırma için 0,662’dir ve gereken değerin üzerindedir. Bartlett testinin ve 

yapılan inceleme sonucu anlamlı olduğu görülmüştür. (X2=1.747,37 sd=36 

p<0.00) (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

17 değişken yapılan faktör analizi sonrasında trafik reklamlarındaki korku 

ölçeğine dahil edilmiştir. Buna göre yapılan faktör analizinde 4 adet faktör 

araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Ankete katılanlara yönelik yapılan faktör 

analizi toplam varyansın % 66,95’ini açıklmaktadır. Bir diğer yandan 

güvenirlil testi için hesaplanan ve önemli olan Croncbach değeri de söz 
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konusu araştırmanın güvenirliğini test etmek amacıyla ölçümlenmiştir. 

Croncbach Alpha değeri bu araştırma verileri için 0,721 olarak bulunuştur. Bu 

değer kabul edilme sınırı olan 0,70 değerinin üzerindedir. Nunnally (1974) 

Söz konusu Croncbach Alpha değeri, güvenirlik açısından genel olarak 0,70 

ve üzeridir ancak 0,70’i en düşük sınır olarak önerirken DeVellis’in 

makalesinde vurguladığı gibi bu değer 0,60’a kadar düşürülebilir şeklinde 

ifade etmektedir. (DeVellis 2003; Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). 

Bu veriler yakından incelendiğinde geliştirilen ve 17 ifadeden oluşan Lwin, 

Stanaland ve Chan (2010) tarafından “ Korunma Motivasyonu Teorisi 

Kullanılarak Singapur’da AIDS Sağlık İletişimi Etkililiği Açısından 

Prezervatif Kullanımını Teşvik Etme”  ve Lee, Ferguson ( 2002)’nin yaptığı “ 

Sigara Karşıtı Reklamlarda Risk Eğilimini Gerçekçi Korku ve Basit Mizaha 

Dayandırma” araştırmalarında kullanılan likert ölçeklerinin trafik kazalarına 

yönelik uyarlanmasıyla oluşturulmuş ölçeğin (1-Kesinlikle Katılıyorum 5-

Kesinlikle Katılmıyorum) orijinal çalışmalarda olduğu gibi bu araştırma 

kapsamında da geçerliliğe ve güvenilirliğe sahip olduğu ortaya konmuştur. 

Yapılan faktör analizi sonrası, 4’e düşen fakör sayısına göre gruplanan 

değişkenlerden hangi faktörün etkisinin daha yüksek olduğunu anlamak 

açısından değişkenler SPSS analizi sonrasında gruplandırılmış ve gruplama 

sonrasında faktörlerin ortalamalarına bakılmıştır.  

 

4.4.3. Ölçeğin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

  Ortala

ma 

Std.Sap

ma 
 Alpha 

1 
Bu kamu spotu trafik kazalarına karşı 

beni korkuttu. 
4,20 1,046 

Algılanan 

hasar 

şiddeti 

Kaçınma 0,737 
2 

Bu kamu spotları trafik kazalarına 

karşı beni büyük ölçüde düşündürdü. 
3,72 1,035 

3 

Bu kamu spotları trafikte 

bulunmanın (ya da araba 

kullanmanın)  ne kadar riskli 

olduğunu bana hatırlattı. 

3,67 1,249 
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4 

Bunun gibi kamu spotları trafik 

kazaları konusunda beni tam 

anlamıyla korkutuyor. 

3,47 1,270 

5 
Bu kamu spotları renkli eğlenceli 

değil. 
3,58 1,340 

Algılanan 

Tehdidin 

Başa 

Gelme 

Olasılığı 

6 
Emniyet kemeri takmamak sakat 

kalma riskini arttırır. 
4,43 ,837 

7 
Hızlı araba kullanmak kaza riskini 

arttırır. 
4,32 1,062 

8 

Trafik kurallarına uymayanların 

yanında bulunmaktan 

hoşlanmıyorum. 

4,32 ,949 

9 
Emniyet kemeri takmamak trafik 

kazasında ölüm riskini arttırır. 
4,34 1,150 

10 

Hızlı araba kullanmak yalnız 

kendimizin değil diğerlerinin de 

ölme riskini artırır. 

4,36 ,935 

11 
Emniyet kemeri takmamak dikkatli 

araba kullanmaya engel değildir. 
2,23 1,225 

Etkililiği 12 
Bu tür kamu spotlarına karşı çok 

güçlü duygusal bir tepkim var. 
3,26 1,233 

13 
Bu tür kamu spotları karnıma ağrılar 

girmesine neden oluyor. 
2,89 1,256 

14 
Bu kamu spotunu izlediğimde 

kendimi çok iyi hissediyorum. 
2,17 1,163 

Öz-Yeterlilik 0,634 15 
Bu tür kamu spotlarını çok 

seviyorum. 
2,68 1,316 

16 
Bu tür kamu spotları gerçekten ilgimi 

çekiyor. 
1,60 ,833 

 

Faktör analizi sonucuna göre, her bir faktörün ortalama değerleri 

incelendiğinde, örneklem üzerinde en çok etkisi olan faktörün “algılanan 

tehdidin başa gelme olasılığı” olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonucu 

“algılanan hasarın şiddeti” takip etmektedir. Etkililik ve öz-yeterlilik 

faktörleri dikkate alındığında ise oranların ortalama altında kaldığı ve 

katılımcıların bu değişkenler üzerinde yeterince etkilenmediği sonucu ön 

plana çıkmaktadır.  

 

Böylece araştırma sonucuna göre, trafik kazalarını önlemeye yönelik 

hazırlanan kamu spotlarında korku çekiciliği olarak onların ya da 

sevdiklerinin başına bu olasıklıkları gelebileceğini göstermek en etkili 

çekicilik olduğu sonucu karşımıza çıkmıştır.  
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5. SONUÇ 

 

Trafik kazaları ve kazalar edeniyle ölen ya da yaralananların sayısı gün 

geçtikçe tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Yapılan 

çalışmaların amacı en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olan bu problem 

çözmeye yöneliktir. Medyanın bireylerin davranışlarını şekillendirmedeki 

etkisinin önemini farkeden devlet, kisi ya da kuruluşar trafik kazalarının 

önüne geçmek için kamu spotları hazırlamaktadırlar. Hazırlanan kamu 

spotlarının etkisini artırmak için farklı format ve temalar seçilmektedir. Bu 

formatların hangisinin daha etkili olduğunu açıklamak bu araştırmanın çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. 

 

Reklam ya da kamu spotlarında mesajın hedef kitlesine ulaşması ve hedef kitle 

üzerinde etkili olabilmesi için “reklam çekicilikleri” kullanılmaktadır. 

Duyguların, davranışlar üzerinde etkisini inceleyen araştırmacılar, duygular 

aracığıyla istenen davranışların başlaması veya istenmeyen davranışların 

önüne geçilmesinde duyguların öneminin altını çizmişlerdir. 

 

Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan kamu spotlarında kullanılan 

reklam çekiciliği bu bağlamda korku çekiciliği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Korku çekiciliğinin kullanılmasının sebebi, mesajın içeriğini alıcısına daha iyi 

yansıtmak ve bireyin kendini tehdit altında hissederek önerilen çözümü 

uygulamaya ikna etmesini sağlaması olarak öngörülmektedir. Bu araştırmada 

öncelikle korku çekiciliği ve bu çekiciliği inceleyen “Korunma Motivasyonu 

Teorisi” incelenmiştir. Sonrasında seçilen dört farklı trafik kazasını önlemeye 

yönelik hazırlanan kamu spotları reklam eğitimi alan lisans öğrencilerine 

izletilerek hangi korunma motivasyonunun başarılı olduğunu vurgulamaktır. 
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Araştırmanın test edilebilmesi için ilk olarak trafik kazalarından korunma 

temasıyla hazırlanan 4 kamu spotu katılımcılara gösterilmiştir.  Bu videoların 

seçimi “Korunma Motivasyonu Teorisi” doğrultusunda, dört farklı yöntemle 

iknayı oluşturma amaçlı; yüksek düzeyde ve düşük düzeyde tehdit barındıran 

unsurlarla beraber zararın derecesini ve başa gelme olasılığına odaklanan 

kamu spotlarıdır. 

 

Araştırma örneklemi için seçilen katılımcılar, kolayda örnekleme yöntemiyle 

reklamcılık lisans öğrencileri arasından seçilmiştir. 318 kişi ile pandemi 

koşulları nedeniyle çevrimiçi anket uygulanmıştır. 

 

Çalışmada toplanan verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiş ve 

raporlanmıştır. Birinci aşamada, toplanan demografik bilgilerin tanımlayıcı 

istatistikleri raporlanmıştır. İkinci aşamada, araştırma sorusuna yönelik 

kullanılan, katılımcılara izletilecek kamu spotlarının ardından onlarının 

tutumlarını ölçmek için çoktan seçimli likert soruları 1(hiç katılıyorum), 5( 

tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. Araştırma, Lwin, Stanaland ve Chan 

(2010) tarafından “ Korunma Motivasyonu Teorisi Kullanılarak Singapur’da 

AIDS Sağlık İletişimi Etkililiği Açısından Prezervatif Kullanımını Teşvik 

Etme”  ve Lee, Ferguson ( 2002)’nin yaptığı “ Sigara Karşıtı Reklamlarda 

Risk Eğilimini Gerçekçi Korku ve Basit Mizaha Dayandırma” 

araştırmalarında kullanılan likert ölçeklerinin trafik kazalarına yönelik 

uyarlanmasıyla oluşturulmuş; geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

raporlanmıştır. 

 

Araştırma sonucuna göre; hazırlanan kamu spotlarında algılanan hasarın başa 

gelme olasılığını göstermek, trafik kazalarını önlemeye yönelik en etkili tema 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölüm ya da sakatlanmanın kendi başlarına ya 

da yakınlarının başlarına gelme düşüncesi trafik kazalarını önlemeye yönelik 

en etkili tema olduğu araştırma sonucunda görülmüştür. 
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Araştırma sonuçları için faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 

bazır sorular araştırmadan faktör yükleri düşük olduğu için çıkarılmıştır. 

Faktör analizi sonucuna göre, her bir faktörün ortalama değerleri 

incelendiğinde, örneklem üzerinde en çok etkisi olan faktörün “algılanan 

tehdidin başa gelme olasılığı” olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonucu 

“algılanan hasarın şiddeti” takip etmektedir. Etkililik ve öz-yeterlilik 

faktörleri dikkate alındığında ise oranların ortalama altında kaldığı ve 

katılımcıların bu değişkenler üzerinde yeterince etkilenmediği sonucu ön 

plana çıkmaktadır.  

 

Araştırmada sadece üniversite öğrencilerine anket uygulanması bu 

araştırmanın en büyük sınırlılığıdır. Belirli bir yaş grubuna uygulanan 

araştırma sonucu, farklı yaş gruplarında etki eden tema farklılık gösterebilir, 

ileride yapılacak çalışmada bu sınırlılık dikkate alınıp yaş grupları homojen 

olarak seçilebilir. Ayrıca yine seçilen reklamlar Türkiye’de hazırlanan reklam 

filmleri olmaması da bir sınırlılık olarak görülebilir.  

 

Sonuç olarak araştırma sonucuna göre, trafik kazalarını önlemeye yönelik 

hazırlanan kamu spotlarında korku çekiciliği olarak onların ya da 

sevdiklerinin başına bu olasıklıkları gelebileceğini göstermek en etkili 

çekicilik olduğu sonucu karşımıza çıkmıştır. Böylece ilerde trafik kazalarını 

önlemeye yönelik ya da farklı konularda hazırlanacak olan korku çekiciliğinin 

kullanılacağı kamu spotlarında “algılanan tehdidin başa gelme olasılığı” nı 

hedef kitleye göstermek en etkili yöntem olabileceği sonucu araştırmaya göre 

ortaya çıkmıştır. 
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Ek 1: Katılımcılara Gösterilen Kamu Spotları 

1. Tehdidin ciddiyeti 

Always wear a seat belt. 

https://www.youtube.com/watch?v=KrpGvq_Whao 

2. İnsanların tehdit eylemine karşı hassasiyeti 

  DOE Road Safety – Irish Road Safety Ad. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DMG-eN1iibY 

3.  Mesajda önerilen çözümün etkinliği 

Embrace Life- Always wear your seat belt.  

https://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM 

4. Bireylerin çözümü uygulama yeterliliği 

Always wear a seatbelt – Backward road safety advert 

https://www.youtube.com/watch?v=WWN6kchSI2E 
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GİRİŞ 

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak 

ilan edilen koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi 

etki yaratmıştır. Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın 

görülmesinden beş gün sonra ülkede tüm düzeylerde eğitime ara 

verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmiş, ülkeye giriş çıkışlar 

kısıtlanmış, belirli gruplar için sokağa çıkma kısıtlamaları geliştirilmiş; 

kamu ve özel sektör çalışanları evden çalışmaya teşvik edilmiş; 

toplumsal yaşamın sürdürüldüğü ortak alanların kullanımına ara 

verilmiştir (Covid-19 Rehberi, 2020; WHO, 2020; İçişleri Bakanlığı, 

2020). Bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkamamaları ve evlerine 

kapanmaları, toplumsal alanlarda sosyal mesafeyi korumak ve maske 

takmak zorunda olmaları, temel gereksinimlerini temin edebilme 

noktasında sorun yaşamaları genelde toplumu özelde bireyleri 

etkilemiştir (Karakaş, 2020). Toplumsal yaşamın ve bireysel günlük 

yaşamın yavaşlaması bazı yaşamsal zorlukları ve değişiklikleri de 

beraberinde getirmiştir (Guragai, 2020). Belirsizlik içinde kalan 

bireylerin sosyalleşme sürecinde yaşadıkları sorunlarla birlikte stres ve 

kaygı düzeyleri artarken; bu süreci yönetebilmek adına bireyler 

teknolojiyi daha fazla kullanma eğilimi göstermişlerdir (Al Lily vd., 

2020; Göker ve Turan, 2020, Çiftçi, 2022; Öz Ceviz vd., 2020). 

Nitekim, teknolojinin hızıyla bilginin küresel anlamda yarattığı panik 

durumu bireylerde, depresyon gibi psikolojik sorunları tetiklerken 

kaygı düzeyini de artırmıştır (Karakaş, 2020; Biçer vd., 2020; Rubin ve 

Wessely, 2020). 
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PANDEMİ SÜRECİNDE OLUŞAN KAYGI 

Salgın gibi kitlesel krizlerin birey üzerindeki biyolojik ve fiziksel 

etkilerinin yanı sıra özellikle psikolojik etkileri dikkat çekicidir. Bu 

dönemlerde yaşam koşullarının değişmesi, hastalığa yakalanma 

korkusu, karantina süreci ve yakın çevreden uzaklaşma bireylerde 

negatif durumların oluşmasına sebep olmaktadır (Elbay vd., 2020). 

Nitekim, koronavirüs pandemisinde de sosyal yaşamdan izole edilen 

bireylerde hastalıktan korkma, gelecek endişesi, finansal zorluk gibi 

nedenlerle de kaygı ve depresyon düzeylerinde artış olmuştur (Krings 

vd. 2020; Newby vd. 2020). Bireylerde bekleyişin yarattığı tedirginlik 

ve endişe olarak ortaya çıkan kaygı bilinç dışından kaynaklandığı için 

nedeni bilinmeyen tehlike ve korku yaratmaktadır (Bakırcıoğlu, 2012: 

1219). Bu durum davranışsal olarak bağımlılıkların artmasına da neden 

olmaktadır (Ahorsu vd. 2020; Dubey vd., 2020). Nitekim, bu konuda 

yapılan araştırmalar sosyal izolasyon sürecinde sosyal medya 

bağımlılıklarında (Güleryüz vd., 2020), dijital oyun oynama sürelerinde 

(Aktaş ve Bostancı, 2021) ve akıllı telefon kullanım sürelerinde artış 

olduğunu ve bireylerin bağımlılık riski taşıdıklarını (Çiçek vd., 2021) 

göstermektedir. Bu bağımlılıklar içerisinden özellikle bilgi ihtiyacı ve 

bilgi alma durumuna bağlı olarak bireylerin medya kullanımına yönelik 

bağımlılıkları da öne çıkmaktadır (Furedi, 2001; Özkan vd., 2020; 

Çiftçi, 2018; Ball-Rokeach ve DeFleur, 1976). Pandemi sürecinde 

sosyal izolasyonun etkisiyle yalnız başlarına vakit geçirmek 

durumunda kalan ve sosyal medya araçlarını hayatlarına daha fazla 

entegre eden bireyler gündemi takip edebilmek, özellikle de sosyal 



175 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

izolasyonun var olduğu bu süreçte yakınlarıyla iletişim kurabilmek ve 

sosyalleşebilmek, çevrimiçi kültürel etkinliklere katılabilmek ve evde 

fiziksel aktivite yapabilmek için sosyal medya kullanım oranlarını 

artırmışlardır (Yıldırım ve İpek, 2020). 

PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 

Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte Covid 19 pandemi sürecinde 

sosyal medya kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı öne çıkmıştır. We 

Are Social (2021) tarafından yayınlanan 2021 Dijital Türkiye Raporuna 

göre internet kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla %6 (3.7 milyon) 

artarak toplam nüfusun %77.7’sine eşit hale gelmiş, aktif sosyal medya 

kullanıcı sayısı da %11.1 (6 milyon) artarak toplam nüfusun %70.8’i ile 

eşit hale gelmiştir. Sosyal medyanın yoğun kullanımına bağlı olarak 

gelişen sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, oyun 

bağımlılığı gibi birçok davranışsal bağımlılık ortaya çıkmış ve bu 

bağımlılıklara bağlı olarak bireyin internetsiz kalma korkusu 

(netlessfobi), sosyal ortamlarda iletişim halindeyken dikkatini telefona 

vermesi (phubbing), gelişmeleri kaçırma korkusu-GKK (fear of 

missing out-FoMO) ve mobil cihaza erişim sağlayamama korkusu 

(nomofobi) gibi sosyo-psikolojik etkiler gelişmiştir (Gezgin, 2019; 

Yam ve İlhan, 2020). Ayrıca sosyal medya platformlarının bilginin 

doğruluğunu denetleyen bir mekanizmaya sahip olmaması önlenemez 

bir bilgi kirliliğine de neden olmaktadır. Özellikle pandemi sürecinin 

bireyler üzerinde yaratmış olduğu panik ve kaygı bireylerin kendisine 

ulaşan bilgilere sorgulamadan inanma ve başka kişilerle paylaşmasına 

yol açmıştır. Dolayısıyla, gerçeği yansıtmayan bilgilerin virüsten önce 
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yayılması bireylerin yanlış karar vermesine ve kaos yaşamalarına da 

neden olmuştur (Türkoğlu, 2017; Zarocostas, 2020; Aydın, 2020; Kırık 

ve Özkoçak, 2020: 149). Bu dönemde artan sosyal medya kullanımının 

sürece özgü olarak mı arttığı yoksa bireylerde oluşan psikolojik baskılar 

neticesinde mi geliştiği soruları önem taşırken (Karadağ ve Akçinar, 

2019) özellikle bu gibi kaos süreçlerinde sosyal medyanın endişe ve 

kaygıyı tetiklediği (Garfin vd., 2020) ve davranışsal bağımlılıklar 

açısından risk oluşturduğu somutlaşmıştır (Kazan Kızılkurt ve Dilbaz, 

2020: 62). Nitekim, sosyal medya kullanımı ile bağımlılık ve depresyon 

arasındaki ilişkiyi konu alan araştırmalar da bu durumu 

desteklemektedir (Brailovskaia vd., 2020; Franco ve Carrier, 2020; 

Çelik ve Diker, 2021; Dikmen, 2021; Öztürk, 2021; Aktaş ve Bostancı, 

2021; Bozkanat, 2021; Kazan Kızılkurt ve Dilbaz, 2020). Ayrıca, söz 

konusu olumsuzluklardan en fazla etkilenenlerin de ergenler ve genç 

yetişkinler olduğu ifade edilmektedir (Ahorsu vd. 2020; Dubey vd., 

2020). Nitekim, We Are Social (2021) Türkiye raporuna göre de sosyal 

medyayı en fazla kullanan kişiler 18-34 yaş grubudur. Dolayısıyla bu 

çalışmada da bu yaş aralığına dahil üniversite öğrencilerinin 

koronavirüs pandemi sürecinde yaşadıkları koronavirüs kaygılarının 

sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

hedeflenmiştir.  

YÖNTEM 

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin koronavirüs pandemi sürecinde 

yaşadıkları koronavirüs kaygısının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki 
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etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma soruları şu şekilde 

tasarlanmıştır:  

- Üniversite öğrencilerinin koronavirüs kaygı düzeyleri 

nasıldır? 

- Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyleri 

nasıldır? 

- Koronavirüs kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı arasında 

ilişki var mıdır?  

Alan araştırması ile 2021 yılı bahar döneminde (Nisan/Mayıs) veriler 

toplanmıştır. Betimsel olarak tasarlanan araştırmada uygunluk 

örneklemi kullanılarak 447 üniversite öğrencisi araştırmaya dahil 

edilmiştir. Araştırmanın sadece dijital platformlar üzerinden 

gerçekleştirilmiş olması temel sınırlılığıdır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak online soru formu kullanılmıştır. 

Bu formu üç bölüm ve 33 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde 

demografik özelliklere ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarına 

ilişkin 9 soru yer almaktadır. İkinci bölümde Lee’nin (2020) 

geliştirdiği, Biçer vd. (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan 5 sorudan 

oluşan Koronavirüs Anksiyete Ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

Hahn ve Jerusalem’in (2001) geliştirdiği ve Şahin ve Korkmaz’ın 

(2011) Türkçeye uyarladığı 19 sorudan oluşan İnternet Bağımlılığı 

Ölçeği sosyal medya üzerine revize edilerek çalışmaya uyarlanmıştır.   
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BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan 447 üniversite öğrencisinin 332’si (%74.3) kadın, 

115’i (%25.7) erkektir. Katılımcıların %63’ü 18 ile 23 yaşları 

arasındayken; %37’si 24 ve üzeri yaşlardadır. Katılımcıların %75’i 

sosyal bilimler, %14’ü fen bilimleri %11’i sağlık bilimleri” alanlarında 

eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %21’i ikinci sınıf, 

%20’si birinci sınıf, %20’si yüksek lisans, %16’sı üçüncü sınıf, %11’i 

dördüncü sınıf, %11’i doktora ve %1’i hazırlık sınıfı öğrencisidir.  

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarına İlişkin 

Bulgular 

Katılımcıların %96’sı cep telefonları ile %4’ü bilgisayar aracılığı ile 

sosyal medya kullanmaktadır. En sık tercih ettikleri sosyal medya ağını 

%73 oranı ile Instagram, %17 oranı ile Youtube ve %10 oranı ile 

Twitter olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %50’si 1 ile 3 saat 

aralığında; %35’i 4 ile 6 saat aralığında, %9’u 7 saat ve üzerinde, %6’sı 

da 1 saatten az sosyal medyada günlük vakit geçirdiklerini ifade 

etmişlerdir.  Katılımcıların %42’si sosyal medyayı eğlence ve boş 

zaman geçirmek için; %32’si iletişim kurmak için; %15’i de araştırma 

ve eğitim amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %72’si 

beş yıldan daha fazla süredir sosyal medya kullandıklarını belirtirken; 

%19’u dört yıldır, %9’u yaklaşık iki yıldır sosyal medya kullandıklarını 

belirtmişlerdir.  
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Ölçme Aracının Güvenirliği ve Geçerliliği  

Ankette yer alan ölçeklerin güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach 

Alpha değerleri hesaplanmıştır. Koronavirüs anksiyete ölçeği için 

Cronbach Alpha değeri .87; sosyal medya bağımlılığı ölçeği için 

Cronbach Alpha değeri .94 olarak tespit edilmiştir. Her iki ölçeğin de 

güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ankette koronavirüs anksiyete ölçeğinde yer alan 5 ifadeye faktör 

analizi uygulanmış ve beklenilen şekilde tek boyutlu anlamlı bir faktör 

yapısına ulaşılmıştır. Bu faktörün varyansı açıklama oranı %66, KMO 

0.851 ve Bartlett Küresellik testi değeri p0.00 olarak tespit edilmiştir. 

 

Ankette sosyal medya bağımlılığı ölçeğinde yer alan 19 ifadeye 

varimax rotasyonlu faktör analizi uygulanmış ve 3 boyutlu anlamlı bir 

faktör yapısına ulaşılmıştır (Tablo 1). Bu üç faktörün toplam varyansı 

açıklama oranı %65, KMO 0.937 ve Bartlett Küresellik testi değeri 

(p0.00) olarak tespit edilmiştir. Her iki ölçek için de KMO değerinin 

0.70 üzerinde olması bu örneklem için yapılan faktör analizlerinin 

güvenilir ve örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli 

olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2006; Gürbüz ve Şahin, 2018). 
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Tablo 1: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi 
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Her bir faktörü oluşturan ifadelerin ortak özellikleri dikkate alınarak 

faktörler isimlendirildiğinde; ikinci faktördeki ifadeler homojen 

algılanmış ve bu faktör orijinal ölçekteki gibi “sosyal ilişkilerde 

olumsuzluk” olarak kullanılmıştır. Yine aynı şekilde üçüncü faktördeki 

ifadeler de orijinal ölçekteki ifadelerle örtüşmüş ve üçüncü faktör de 

faktör orijinal ölçekteki gibi “kontrol kaybı” olarak kullanılmıştır. 

Ancak birinci faktörde yer alan ifadeler orijinal ölçekte yer alan daha 

fazla online kalma isteğine ilişkin ifadeler ile kontrol kaybı boyutunun 

üç ifadesinden oluşmaktadır. Orijinal ölçeğin iki farklı alt boyutuna 

ilişkin ifadelerin bu araştırmada homojen algılanarak birinci faktörde iç 

içe geçmiş olması bu faktörün bu araştırmada yeniden adlandırılmasını 

gerektirmiştir. Kontrol kaybı boyutundan bu boyuta eklemlenen üç 

ifadenin ortak özellikleri dikkate alındığında; planlanandan daha fazla 

zaman harcamak, birkaç dakikalığına girip bırakamamak, azaltmayı 

denemek ama sonuç alamamak ifadelerinde bireyin isteği dışında 

online kalma durumunu ifade ettiği için bu faktör “kontrolsüz daha 

fazla online kalma durumu” olarak yeniden isimlendirilmiştir. 

Araştırma sorularının test edilmesi 

Katılımcıların koronavirüs kaygı düzeyi ortalamaları 1.7 (St. Sp. 0.9) 

olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu kaygı düzeylerinin düşük olduğunu 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir.  

Katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeyi ortalamaları 2.1 (St. Sp. 

0.8) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal medya bağımlılık 
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düzeylerine ilişkin ifadeler alt boyut ortalamalarına göre ele alındığında 

ortaya çıkan bulgular Tablo 2’deki gibidir: 

Tablo 2: Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyine İlişkin Alt Boyut Ortalamaları 

Alt boyutlar Ortalama Standart sapma 

kontrolsüz daha fazla online kalma 

durumu 

2,6 1,0 

sosyal ilişkilerde olumsuzluk 1,6 0,8 

kontrol kaybı 1,9 0,9 

 

Katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeyleri düşük olarak 

değerlendirilirken, alt boyutlar bağlamında sosyal medya bağımlılık 

düzeyleri Tablo 2’de de görüldüğü gibi sırası ile kontrolsüz daha fazla 

online kalma durumu, kontrol kaybı ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk 

boyutlarıdır. 

Koronavirüs kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı arasında ilişki olup 

olmadığını ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmış, bulgular 

Tablo 3’te verilmiştir: 

Tablo 3: Koronavirüs Kaygısı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Korelasyon Analizi 

 Sosyal medya bağımlılığı 

Koronavirüs kaygısı                          Pearson 

Korelasyonu 

                                                      sig. (2-tailed) 

                                                      N 

,412 

,000 

447 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre koronavirüs kaygısı ile sosyal medya 

bağımlılığı arasında p=0.01 seviyesinde pozitif yönlü (r=,412) anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin koronavirüs 

kaygıları arttıkça sosyal medya bağımlılıkları da etkilenmektedir. Aynı 
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durum koronavirüs kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı alt boyutları 

arasında da görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Koronavirüs Kaygısı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Alt Boyutları Korelasyon 

Analizi 

 Koronavirüs  

kaygısı 

Sosyal ilişkilerde olumsuzluk            Pearson Korelasyonu 

                                                          sig. (2-tailed) 

                                                          N 

,394 

,000 

447 

Kontrolsüz online kalma isteği          Pearson Korelasyonu 

                                                          sig. (2-tailed) 

                                                          N 

,332 

,000 

447 

Kontrol kaybı                                        Pearson Korelasyonu 

                                                          sig. (2-tailed) 

                                                          N 

,382 

,000 

447 

 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Tablo 4’te yer alan korelasyon analizi bulgularına göre koronavirüs 

kaygısı ile sosyal medya bağımlılığı alt boyutları arasında p=0.01 

seviyesinde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Üniversite 

öğrencilerinin koronavirüs kaygıları arttıkça sırası ile sosyal ilişkilerde 

olumsuzluk, kontrol kaybı ve kontrolsüz online kalma isteği boyutları 

da etkilenmektedir. 

Araştırmada cinsiyete göre koronavirüs kaygı düzeyi ve sosyal medya 

bağımlılığı arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak için T-

testi yapılmıştır. Bağımsız örneklem T-testi sonuçları Tablo-5’de 

verilmiştir. 
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Tablo 5: Cinsiyete Göre Sosyal Medya Bağımlılığını Kabul Etme Durumu 

Bağımsız Örneklemler T-Testi 

Cinsiyet N Ort. SS SD t p 

Kadın 332 

 

1.8 

 

0.9 

 

 

205 

 

4.064 

 

.001 

Erkek 115 1.4 0.7 

 

Elde edilen verilere göre kadın ve erkeklerin koronavirüs kaygı 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (t(205) =4.064; 

p<.005). Kadın katılımcıların koronavirüs kaygı düzeyleri ortalaması 

(Ort.=1.8) erkek katılımcıların koronavirüs kaygı düzeyleri 

ortalamasından (Ort.=1.4) daha yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla 

kadınların erkeklere oranla daha fazla koronavirüs kaygısı yaşadığı 

görülmüştür. Ayrıca araştırmada cinsiyete göre sosyal medya 

bağımlılığı arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak için de T-

testi yapılmıştır. Cinsiyete göre sosyal medya bağımlılığı arasında 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

SONUÇ 

Covid 19 pandemi süreciyle birlikte rutin yaşam dinamiklerinin 

değişmesi bireyleri özellikle sosyal ilişkilerden izole ederken oluşan 

stres ve endişe ortamı kaygı düzeylerini artırmış ve davranışsal 

bağımlılıklar yaratmıştır (Rubin ve Wessely, 2020; Ahorsu vd. 2020; 

Dubey vd., 2020). Bu süreçte sosyal hayatı takip edebilmek ve online 

da olsa iletişim kurabilmek için bireyler sosyal medya araçlarını daha 

fazla kullanır olmuş ve dolayısıyla sosyal medya kullanımı da 

bağımlılığa dönüşmüştür (Yıldırım ve İpek, 2020). Dahası Garfin 

vd.’nin (2020) de belirttiği gibi böylesi risk ortamlarında yoğun sosyal 
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medya kullanımı ve kontrolsüz bilginin yarattığı panik durumu endişe 

ve kaygıyı tetiklerken; bu olumsuzluklardan en fazla etkilenenler de 

genç yetişkinler olmuştur (Ahorsu vd. 2020; Dubey vd., 2020). Bu 

çalışmada da Covid 19 pandemisiyle eğitim süreçlerinin tamamen 

değişime uğramasıyla yaşam alışkanlıkları farklılaşan üniversite 

öğrencileri üzerinden koronavirüs kaygısının sosyal medya bağımlılığı 

üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.  

Covid19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin yaşadıkları 

koronavirüs kaygısının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkilerini 

ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından 

birisi hem koronavirüs kaygı düzeylerinin hem de sosyal medya 

bağımlılık düzeylerinin düşük olmasıdır. Bu sonuç yaşam 

dinamiklerinin değiştiği özellikle kriz ortamlarında bireylerin 

bağımlılıklarının oluştuğu ya da arttığını belirten literatürle (Ahorsu vd. 

2020; Dubey vd., 2020; Garfin vd., 2020; Rubin ve Wessely, 2020; 

Yıldırım ve İpek, 2020) örtüşmemektedir. Dolayısıyla yapılacak olan 

yeni çalışmalarda bu farklılığın nedenlerinin özellikle nitel desenli 

araştırma süreçleriyle derinlemesine incelenmesi araştırmacılara 

önerilir.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da koronavirüs kaygısı ile 

sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmasıdır. 

Üniversite öğrencilerinin koronavirüs kaygıları arttıkça sosyal medya 

bağımlılıkları da etkilenmektedir. Bu durum koronavirüs kaygısı ile 

sosyal medya bağımlılığına ilişkin alt boyutlara da yansımıştır.  
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Ayrıca çalışmanın sonuçlarından bir diğeri de cinsiyete göre 

koronavirüs kaygı düzeylerinin farklılaşmasıdır. Kadın katılımcıların 

koronavirüs kaygı düzeyleri erkek katılımcıların koronavirüs kaygı 

düzeylerine oranla daha yüksektir. Kadınların erkeklere oranla daha 

fazla koronavirüs kaygısı yaşadığı tespit edilirken; cinsiyete göre sosyal 

medya bağımlılığı arasında anlamlı bir fark olmadığı da ortaya 

çıkmıştır. 
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GİRİŞ 

Temel amacı daha fazla taraftar toplamak ve daha çok oy almak olan 

siyasiler, oy potansiyellerini artırabilecek her argümanı -lehte- 

değerlendirmek istemektedirler. Bu açıdan bakıldığında, toplumu 

oluşturan bireylerin olaylar ve durumlar karşısında nasıl tepki 

verdiklerini, hangi durumlarda davranışlarında değişmeler meydana 

geldiğini doğal olarak bilmek isteyeceklerdir. Bu bağlamda kadınların 

çevresel faktörlerden nasıl ve ne düzeyde etkilendiğini öğrenmek, oy 

kullanma ve siyasi tercih noktasında ne tür davranışlar sergilediklerini 

bilmek siyasiler için önemli bir kazanım olacaktır. Bununla birlikte 

siyasilerin, tüm seçmenler açısından güvenilir olmaları, vaatleri, 

belirlediği adaylar vb. unsurlar da seçmenin tercihinde etkili olacaktır. 

Ayrıca semenlerin, başta aileleri olmak üzere akrabaları, yakın 

çevreleri, dostları ve elbette her an erişilebilen bir konumda bulunan 

medya da siyasi tercihlerinde belirli düzeyde rol oynamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, kadın seçmenlerin siyasal tercihinde medya 

kullanımının ve adayın etkisi ile çevresel faktörlerin ne düzeyde 

olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Çalışmadan elde edilen verilere 

göre, Kadın seçmenlerin oy verme davranışlarına “adayın kendisi” ve 

“adayın partisi” en fazla etki etmektedir. Katılımcıların oy verme 

davranışını en az etkileyen faktörler ise “aile ve yakın çevrenin etkisi” 

ile “partinin ve adayın yaptığı seçim kampanyalarının etkisidir.”  
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1. MEDYA VE SİYASAL KATILIM 

Medya, kitleler ile iletişim kurulmasına imkân sağlayan ve dolayısıyla 

yapısı gereği ‘sosyal’ olan iletişim araçlarının tümüdür. Birçok 

tanımlamaya sahip siyasal katılım ise; “bireylerin otonom olarak 

yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal karar 

mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde 

bulunduranları etkilemek üzere yaptıkları eylem ve faaliyetler” 

(Kalaycıoğlu, 1983: 10) olarak ifade edilmektedir. Başka bir tarife göre 

“vatandaşların merkezi veya yöresel devlet organlarını, personelini 

yahut kararlarını etkilemek üzere kendilerince ya da başkalarınca 

tasarlanmış, hukuksal veya hukuk-dışı başarılı veya başarısız eylemlere 

girişmeleri” (Özbudun, 1975: 4) olarak tanımlamaktadır. Kavram 

olarak siyasal katılımın ‘katılım’ kısmı, “vatandaşlara yönetsel 

kararlara veya plânlama sürecinde müdahil olabileceği olanaklar 

sağlanması” (Maier, 2001: 709) olarak değerlendirilmektedir. Ancak 

katılım kavramı, sosyal bilimlerde kendi başına yine de muğlakta kalan 

bir kavramdır. Katılım, herhangi birisinin neye, nerede ve ne zaman 

katılacağı yönündeki soruların yöneltilmesi ile kavramın içerik ve 

sınırlılığına göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır (Aktan, 

2017: 5). Bu doğrultuda ‘siyasal katılım’ kavramının da yukarıda 

belirtilen tanımının yanı sıra sosyal bilimler alanında çeşitli şekillerde 

ele alındığı bilinmektedir. Genel olarak toparlayıcı bir tanım 

düşünüldüğünde; ‘bireylerin, yöneten kadrosunu belirlemek için 

yaptığı eylemlerin tümüdür.’ Öyle ki siyasal katılım yalnızca oy verme 

davranışı ile sınırlanamaz. Oya Tokgöz siyasal katılım davranışlarını 

genel olarak şu şekilde ifade etmektedir: 
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Seçmen olarak siyasal katılma etkinliklerinde oy vermeden 

başlayarak siyasete ilgi duyma, mitinglere katılma, toplantıları 

izleme, partiye üye olma, parti örgütünde mevkii sahibi olma, 

belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi, 

milletvekili seçilmeye kadar uzanan bu çizgi, hükümette bakan 

olarak yer alma, başbakan olma, meclis başkanı, cumhurbaşkanı 

seçilmeye kadar uzanır. Daha başka deyişle seçmen aynı 

zamanda seçilen de olabilir (Tokgöz, 2008, 177). 

Siyasal sistem içerisinde bulunan kişilerin siyasete karşı olan 

yönelimleri kuşkusuz eşit düzeylerde olmayacaktır. Dolayısıyla siyasal 

katılım davranışlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; 

eğitim durumu, cinsiyet, yaş, meslek, etnisite, gelir durumu, psikolojik, 

kültürel ve çevresel etkenleri kapsamaktadır. Bu faktörlerin dışında 

medyanın siyasal katılım üzerindeki etkisi ise siyasal güdüler ve siyasal 

bilgi üzerindeki güçlü etkilerinden dolayı, cinsiyet ve eğitimden sonra 

en önemli siyasal katılım kaynağı olarak yer almaktadır 

(Kalaycıoğlu’ndan akt. Balcı vd. 2013: 74). Ancak teknolojik 

gelişmeler sonucu gelişen medya ortamları ve bireyler tarafından 

medya araçlarının kullanım oranlarının yıldan yıla artış göstermesi 

sayesinde (Kemp, 2020; Kemp, 2021) günümüzde her bir bireyi 

fazlasıyla etkisi altına alması, gelişmişlik düzeyi yüksek olan 

toplumlarda medyanın siyasal katılıma daha fazla etki eden faktörlerin 

başında geldiğini söylemek mümkündür. 

Medya henüz bu kadar çeşitli ve geniş yelpazede bireyler tarafından 

kullanılmıyorken, iletişim teknolojileri günümüzdeki kadar gelişmemiş 
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olsa da 1920’li yıllarda Walter Lippmann medyanın kamuoyu 

üzerindeki güçlü etkileri olduğunu belirtmiş, 1960’lı yıllarda 

gerçekleştirilen etki araştırmalarına da öncülük etmiştir. O zamanlarda 

bulunan televizyon, radyo ve gazete gibi az sayıdaki medya araçları 

üzerine yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda medyanın bireyler 

üzerindeki etkin rolü, bugün gelişen iletişim teknolojileri ve yeni 

medya ortamları sayesinde artarak devam etmektedir. 

Medya, dikkati belirli konulara yöneltir. Siyasal figürlerin 

imajlarını inşa eder. İnsanların ne hakkında düşünmesi, 

bilgilenmesi ve hislenmesi gerektiğini öneren konuları öne sürer. 

Seçtikleri malzeme ile medya bize siyasal dünyaya “aşina olma” 

görüntüsü sunmaktadır. Fakat çoğumuz olup bitenle ilgili en 

dolaylı bilgiyle donanmışızdır (Lang ve Lang, 1981: 337’den akt. 

Özçetin, 2018: 118). 

Medyanın demokratik bir sistem içerisinde sağlıklı bir işlev görmesi ya 

da topluma hizmet edebilmesi için bazı gereklilikler bulunmaktadır. 

Gurevitch ve Blumler’in (1997) belirttiğine göre bunlar; 

- Toplumsal ve siyasal çevrelerin denetimini ve gözetimini 

yapması, gündemde yer alan sorunların doğru bir şekilde tespit 

edilerek kamuoyuna aktarılması.  

- Adayların görüşlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarmak, 

farklı siyasal çevreleri.  

- İktidarı ve muhtemel iktidar arasında köprü görevi görmek.  

- Kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını nasıl yerine 

getirdiklerini denetleyerek kamuoyuna bildirmek.  
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- Kamuoyunu siyasal konular hakkında bilgilendirmenin yanında 

topluma tartışma ortamı hazırlayarak eğitici bir yayın yapması. 

- Basın özgürlüğü kısıtlamalarına karşı mücadele etmesi. 

Geniş bir alanda faaliyet gösteren, anonim, erişilmez ve etki altına 

alınamayan kamuyu temsil eden kitle iletişim araçlarının seçimlerde 

anahtar bir rol üstlendiği kabul edilmektedir (Noelle-Neumann, 1998: 

178). 

Bireylerin siyasal katılımında etkili olan en önemli faktör olarak yer 

alan medyaya, ilk olarak gazeteler açısından bakmak doğru olacaktır. 

Zira gazeteler, ilk kitle iletişim aracıdır. Gazetenin sahip olduğu bu 

özellik onu aynı zamanda siyasal bilgilenme açısından seçmenler 

tarafından kullanılan en eski kaynak yapmaktadır. Aynı zamanda 

toplum üzerindeki etkisi ve bireylere yönlendirme konusunda 

yüzyıllardır kullanılagelmiş bir iletişim aracıdır. Bernard Cohen (1963: 

13) basının, insanlara ne düşüneceklerini söyleme konusunda olmasa 

da ne hakkında düşünmeleri gerektiği konusunda başarılı olduğunu 

söylemektedir. Bu durumda yalnızca basın olarak değil, genel olarak 

medyanın, insanlara ne düşünmesi gerektiği yönünde mesajlar 

aktardığını belirtmek yerinde olacaktır. Gazete, internet teknolojilerinin 

gelişmesinden etkilenmiş birçok basılı yayın aynı zamanda yayınlarını 

internete taşıyarak, statik yapısını egale etmiş ve an be an 

güncellenebilen mobil bir duruma gelmiştir. Ancak, ‘gazete okuma’ 

eyleminin yalnızca dinleyerek veya izleyerek yapılamıyor oluşu onu 

görsel medya araçlarından daha az tercih edilir kıldığı da söylenebilir. 

Oysaki gazete okumanın siyasal konularda bilgilenmede özellikle 
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televizyona kıyasla daha güvenilir olduğundan (Kim ve Kim, 

2007:344’ten akt. Balcı vd. 2013: 79) söz edilmektedir. Daha çok 

görsellik ile buluşan infotainment haber anlayışına dayanan görsel 

medya araçlarına karşı gazetenin yapısı gereği siyasal bilgi edinmede 

daha çok tercih edildiğini söylemek mümkündür. Buna karşın Ahmet 

Kalender ise (2005: 117) çalışmasında televizyonun, diğer tüm medya 

araçlarından siyasal kampanyalar vasıtasıyla siyasal katılımın 

oluşmasında en fazla etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Televizyon 

izlemenin herhangi bir mecrada gazete okumaktan daha kolay olduğu 

düşünüldüğünde bu düşünce doğru olabilir; ancak eğitim seviyesi 

düştükçe televizyon izleme oranlarındaki artış (Karakoç ve Arklan, 

2009: 435) göz önüne alındığında doğru bilgiye ulaşmaya çalışan 

eğitim seviyesi yüksek olan kimseler, televizyondan ziyade yazılı 

habere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Tokgöz’ün yapmış 

olduğu araştırmada (2010: 111) belirttiği gibi; “… televizyonun 

kampanya sırasında, siyasal bilgi düzeyi düşük olanlara bazı şeyleri 

öğretebildiği, aynı zamanda siyasal katılma kararını etkilediği 

araştırmada görülmüştür.” 

Radyo ise propagandaların gerçekleştiği önemli bir medya aracıdır. 

Radyo propagandaları, seçimler hakkında bilgi edinebilmek için kendi 

olanaklarına göre, medya araçlarını dolaylı veya dolaysız olarak 

kullanan seçmenler yönünden adaylara ve partilere doğrudan 

ulaşabileceği ortamı sağlamaktadır (Tokgöz, 2010: 122). Radyonun 

sese dayalı bir iletişim aracı olmasından dolayı, radyo propagandası 

yapacak adayın retoriği iyi olmalıdır. Radyo’nun kendisine özgü bir 

dinleyici kitlesine sahip olması, radyoda yapılacak bir propaganda ile 
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farklı kitlelere ulaşılmasında yardımcı olacaktır (Klapper, 1992’den 

akt. Balcı vd. 2013: 82). Gazete, televizyon ve radyonun ardından yine 

birer medya aracı olarak kullanılan web 2.0 teknolojileri ile hayatımıza 

girmiş internet haberciliği ve sosyal medya platformlarının siyasal 

katılımdaki yerlerini değerlendirmek gereklidir. 

Gronbeck’in (2004: 142) belirlediğine siyasal sistemler, elektronik 

ortamların katkı sağladığı üç kanal aracılığıyla canlanmaktadır; 

- Seçim kampanyalarına katılım gibi seçimle ilgili faaliyetleri. 

- Gazete ve internet gibi kitle iletişim araçlarıyla hızlanan 

kamuoyu araştırmaları olgusu. 

- Ekonomik, ideolojik, demografik, endüstri, iyi yönetim ve 

meslek örgütlenmeleri gibi yapılanmalar. 

 

Günümüzde internet tabanlı kamuoyu düşünüldüğünde ilk akla gelen 

mecralardan birisi sosyal medya platformu olan Twitter’dır. 

Dolayısıyla siyasal katılımın gerçekleştiği en büyük sosyal medya 

platformu da Twitter’dır diyebiliriz. Toplumun her kesimi tarafından 

yoğun bir şekilde aktif olarak kullanılan bu mecrada ‘gündem’ sekmesi 

altında, ülkeler bazında gündemde yer alan konular yer almaktadır. 

Twitter’da ana sayfada yer alan gündem listesi her gün ve saat düzenli 

ve sürekli olarak en çok tweet paylaşımı yapılan konuya göre 

güncellenmektedir; bunlar, kullanıcılara gündemde neler olup bittiğine 

yönelik bilgiler sunarken aynı zamanda gündem ile ilgili paylaşım 

yapmalarına da olanak verir. 
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Her ülkede gündemin tartışıldığı bir alan haline gelen Twitter’da 

toplam 1,3 milyar hesap bulunmaktadır. Bu hesapların 330 milyonu 

aktiftir ve dakikada 350 bin tweet paylaşılırken her gün 500 milyon 

tweet ve yılda 200 milyar tweet paylaşılmaktadır. Twitter kullanıcı 

sayısı bakımından 77,75 milyon ile ABD en çok kullanıcıya sahip iken 

58.2 milyon ile Japonya, 24.45 milyon ile Hindistan diğer en yüksek 

kullanıcıya sahip olan ülkelerdir (URL-1). Dünya genelinde Twitter’da 

en çok takipçi sayısı bulunan hesap, 131 milyon takipçi ile eski ABD 

Başkanı Barack Obama’dır. 

Geleneksel ve dijital medyada adayın aktif bir şekilde medya 

araçlarından propaganda yapması şüphesiz bireylerin siyasal katılımını 

etkileyebilmektedir. Medyanın önem ve öncelik verdiği konular 

izleyici kitle tarafından da öğrenilmekte ve anlamlandırılmaktadır 

(Erdoğan ve Korkmaz, 2012: 212). Dolayısıyla öne çıkarma insanların 

kime oy vereceğini etkileyebilmektedir (Perloff, 2014: 130). Aynı 

zamanda bireylerin medyaya maruz kalmasının birikerek çoğalan ve 

uzun döneme yayılan etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple sadece seçim 

kampanyaları süresi içerisinde değil, aynı zamanda kampanya 

aralarında da medya insanlara, adaylar ve partiler hakkında bir bakış 

açısı sunar ve onların insanlardaki algısını şekillendirir; kampanyanın 

konuları çerçevesinde yardımcı olur ve belirli bir siyasal kampanyayı 

farklılaştıran özgün atmosferi oluşturur (Lang ve Lang’tan akt. Özçetin, 

2018: 118). 
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2. KADINLARIN SİYASAL KATILIMI 

Aristoteles, insanı zoon politikon (politik hayvan) olarak 

tanımlamaktadır. “Ona göre, insan toplumsal bir varlıktır ve bu 

toplumsallığın önemli bir yanını da bireyin siyasal yaşam içindeki 

varlığı oluşturmaktadır” (Özgen, 1998: 14). Dolayısıyla insan, ait 

olduğu toplumda ancak siyasal katılım ile insanlaşmış olacaktır.  

Siyasal katılma tüm bireylerde aynı seviyede olmayıp kişiden kişiye 

farklılık göstermektedir. Bunlar; 

- Siyasete katılmamak, ilgi duymamak, örneğin oy vermemek. 

- Yalnızca seçimlere katılmak. 

- Seçimler dışında da siyasete ilgi duymak. 

Bu son katılma biçimi olayları sadece izlememeyi, siyasi konuşmaları 

dinlemeyi, bu konuşmalara katılmayı ve yönetmeyi vb. içermektedir 

(Çam, 1977: 327). 

Seçmenin oy kullanmak kadar oy kullanmama gibi bir rasyonel siyasal 

tercih yapma hakkı bulunmaktadır. Seçmen bu davranışını boş oy 

kullanma olarak değerlendirerek yine siyasal katılım sağlamış olur. 

Cynicism ya da ilgisizlik olarak değerlendirilen bu davranış her 

toplumda mevcuttur (Tokgöz, 2008: 179).  

En kolay siyasal katılma şekli medya araçlarını takip ederek bilgi 

edinmektir. Bunun bir üst seviyesi ise medya araçlarında çalışmak, 

üretmek, toplantı ve gösterilerde konuşmalar yapmak gelmektedir. Bir 

sonraki aşama ise eylemlere katılmaktır. Bu aşamaya herhangi bir 
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siyasal partiye üye olmak veya partilerin seçim propagandalarına 

katılmak örnek gösterilebilir (Kapani, 1989: 131). 

Siyasal katılım, katılımcı kişilerin isteklerine göre, var olan 

sistemle ilişkileri, ilgileri ve tutumları doğrultusunda 

şekillenmekte ve bu tür katılım kişiler arasındaki çıkar ilişkileri, 

toplu hareket etme ve üyesi olduğu grupta dayanışma içinde olma 

şeklinde oluşmakta ve katılanların yurttaşlık bilinciyle yerine 

getirilmektedir. Gizli olarak yapılan bu katılım, kişilerin bireysel 

tercihleriyle gerçekleşmektedir (Kovanlıkaya, 1999).  

“Siyaset erkek işidir” diyen Amerikalı sosyolog Robert Lane kadınları 

siyasetin dışında tutmak istemektedir. Kadının rolü hakkında toplumda 

yaşayan simge, onların siyasal davranışlarındaki farklılığa yol 

açmaktadır” diye eklemektedir (Tokgöz, 2010: 355). Oysaki insanların 

tüm yönlerden doğuştan eşit olduğu görüşü Eskiçağ düşünürleri 

tarafından öne sürülmüş, 17. yüzyılda Hobbes, Locke ve Rousseau gibi 

düşünürlerin doğa durumu düşüncesinde toplum sözleşmesi 

bağlamında yeniden ele alınarak kadın ile erkeğin doğuştan eşit olduğu 

belirtilmiştir. Her ne kadar kadın ile erkek eşit olsa da erkeklere kıyasla 

kadınların siyasal yaşamda seçen/seçilen olarak etkinliği oldukça azdır. 

Kadına biçilen aile içi roller onu siyasal yaşamın ötesine itmiştir.  

Kadınlara siyasal alanda verilen haklar ne kadar genişletilse de 

toplumdaki yaygın anlayış kadını siyasal yaşamdan uzak tutmaktadır. 

Aktif çalışma durumu ile siyasi parti seçiminde eşin fikrini almama ve 

bağımsız karar verme eğilimi artmaktadır. Çalışan kadınların 

çoğunluğu siyasi parti tercihlerini eşlerinden bağımsız olarak 
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yapmaktadırlar. Ev hanımlarının siyasi parti seçimleri ise çoğunlukla 

eşleri tarafından yapılmaktadır (Fındık, 2020). Bireylerin kendi 

istekleri doğrultusunda diğerlerinden bağımsız olarak yöneldikleri 

eylemleri siyasal katılma olarak benimseyenler ile başkaları tarafından 

eyleme sürüklenen ve bireyin farklı amaçlara yöneldiği siyasal 

eylemleri de gerçek siyasal katılma olarak kabul edenler de 

bulunmaktadır (Çam, 2002: 169). 

Amerikalı siyaset bilimci Robert Dahl siyasal katılmanın boyutlarını 

dörde ayırmıştır. Bunlar; merak, ilgi, bilgi ve eylemdir (Dahl, 1963: 

56). Bu boyutlar kapsamında kadının siyasal katılımı 

değerlendirildiğinde kadınların siyasete olan ilgisinin az olduğundan 

bahsedilebilir. Kadınların erkeklere kıyasla siyasete daha az ilgi 

duymasının birçok nedeni vardır. İlkin cinsiyet farkı olarak öne çıkan 

bu fark kadınların kendi aralarında da değişiklik gösterebilmektedir. 

Kadınların medeni haline, çalışıp çalışmamalarına, eğitim seviyeleri ve 

yaşlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumlar erkekler 

üzerinde de etkili olsa da kadınlar üzerinde daha çok etki etmektedir. 

Eğitim seviyesi yüksek ve meslek sahibi olan kadınların daha özgür 

olarak eşinin etkisinde fazla kalmadan her düzeyde siyasete daha çok 

katıldıkları yapılan araştırmalarla saptanmıştır (Alkan, 1981: 49). 

Tokgöz’ün çalışmasında ise kadınların siyasete karşı ilgisiz olduğu 

saptanmıştır; radyo propaganda konuşmalarının hepsini dinleme oranı 

erkeklerde %12,1 iken kadınlarda bu oran %4,6’dır. Radyoda hiçbir 

haberi dinlememe ile hiçbir propaganda konuşması izlememe 

bakımından kadınların, erkeklere göre oranı daha düşüktür. Ayrıca, 

medya araçlarından televizyon ve radyonun etkileri, özellikle 
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kadınlarda, hiçbir okul bitirmemişle ilkokul mezunları üzerindedir 

(Tokgöz, 2010: 79). 

Günümüzde 22 ülkenin hükümet ve devlet başkanları kadındır. Kadın 

seçmenlerin erkek seçmenlere kıyasla siyasi konulara daha az ilgili 

olduklarını ortaya koymaktadır. Bu durum, kadınların, rol model 

alacakları kadın siyasetçi sayısının az olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Örneğin, Türkiye’de gerçekleştirilen 31 Mart 2019 

yerel seçimlerinde il belediye başkanlığına 81 ilden sadece 4 belediye 

başkanı kadındır.  

Siyasal yaşamda kadınların hem seçen hem de seçilen olarak aktif 

katılım sağlamaları için siyasal partilere düşen; kadın seçmeni 

kendisine oy veren ve katkı sağlayan yurttaş olarak görmekten çok, 

kadın seçmeni, erkek seçmen gibi eşit koşullarda değerlendirmek 

olmalıdır. Siyasal partiler bakımından, özellikle kadın seçmenin oyunu 

almak, seçimi kazanmak için gereklidir. Siyasette, kadının konumunun 

önemsendiği izlenimi verilir. Bu nedenle partilerce iktidara gelebilmek 

için yapılan mücadelede kadının da rolü olduğunu vurgulamak ayrıca 

önemlidir. Siyasal partiler, kadın oylarını seferber edebilmek için 

özellikle 1987 genel seçiminden itibaren, kendi siyasal görüşlerine göre 

farklı kadın söylemleri geliştirme yolunu benimsemişlerdir (Tokgöz, 

2010).  

Siyasal reklamlarda kadın söylemine eşlik eden kadın imgelerinin eş, 

anne ve çalışan kadın şeklinde betimlenmesidir. Kadın seçmene 

yönelik söylemlerinde siyasal partiler, daha çok kadın sağlığı ve sosyal 

güvenlik açısından yaklaşmaktadırlar. Kadın hakları konusunu ise 
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ancak kadın-erkek eşitliği bakımından dolaylı olarak işlemektedirler 

(Tokgöz, 2010: 384). Diğer taraftan kadınlarda kendilerine yönelik 

söylemlere karşı çeşitli siyasal tutum ve davranışlar 

geliştirebilmektedir. Bu çalışmada da kadınların oy verme 

davranışlarına etki eden unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda sosyal medya kullanan kadınlar üzerinde bir saha araştırması 

gerçekleştirilmiştir.  

 3. Yöntem  

Bu çalışma, genel tarama modeline uygun olacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Çalışmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında 

karşılaştırmalı ilişkisel tarama gerçekleştirilmiştir.  

3.1.Araştırmanın Uygulaması ve Örneklem Seçimi  

Anket verileri 20 Aralık   ile 28 Aralık 2021 tarihleri arasında internet 

ve sosyal medya üzerinden elde edilmiştir. Çalışmanın evrenini 

Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üstü kadınlar oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise 344 kadın katılımcı (seçmen) ile 

sınırlandırılmıştır. Rastlantısal örneklem tekniğinin kullanıldığı bu 

çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak 

elektronik ortalama aktarılmıştır.  

3.2.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kadın (seçmen) katılımcıların oy kullanma davranışlarını 

belirlemek için 3 bölümde, toplam 23 sorundan oluşan bir anket formu 

kullanılmıştır.  Anket formunun birinci bölümünde 5’li Likert tipinde 

(1= Hiç takip etmem, 3=Ara sıra takip ederim, 5= Çok sık takip ederim) 
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hazırlanan bir ölçek yardımıyla kadın seçmenlerin medya kullanım 

sıklıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankette, kadınların medya 

bağımlılık düzeylerini belirlemek için ise (1) ile (10) arasında (1= Hiç 

bağımlı değilim, 10= Çok bağımlıyım) tablo işaretleme sisteminde 

dayanan bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise 

kadınların oy tercihlerine etki eden unsurları tespit etmek amacıyla yine 

5’li Likert tipinde (1=Hiç etkilemiyor, 3= Biraz etkiliyor, 5= Çok fazla 

etkiliyor) ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin güvenirliği Damlapınar ve 

Balcı (2014, 139) tarafından Cronbach’s Alpha= .873 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümde katılımcıların, kadın 

siyasetçilere bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 

araştırmaya katılanlara çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. 

3.3.Bulgular ve Yorum  

Kadınların yaş düzeyleri incelendiğinde, katılımcı grubunun yüzde 

25,6’si 18-24 yaş aralığında yüzde 66,3’ü 25-32 yaş aralığında, yüzde 

7.8’i 35-44 yaş aralığında, yüzde 0.3’ü 45-54 yaş aralığında olduğu 

bulgulanmıştır (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1: Katılımcıların Yaş Aralıkları 

 Sayı Yüzde 

18-24 Yaş 88 25.6 

25-34 Yaş 228 66.3 

35-44 Yaş 27 7.8 

45-54 Yaş 1 0.3 

Toplam 344 100.0 
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3.4.Katılımcıların Medya Kullanım Alışkanlıkları 

Kadınların haftalık medya araçlarının kullanma sıklıkları 

incelendiğinde; internet 4.93 aritmetik ortalaması ile en fazla takip 

edilen medyadır. İkinci sırada; 4.92 aritmetik ortalaması ile sosyal 

medya, üçüncü sırada ise 3.09 aritmetik ortalaması ile televizyon yer 

almaktadır. Diğer taraftan katılımcıların en az takip ettikleri medya 1.36 

aritmetik ortalaması ile gazetelerdir. Özellikle son yıllarda yapılan pek 

çok çalışma bu sonuçları destekler niteliktedir. Kalafat Çat ve 

arkadaşları (2021, 192) tarafından yapılan araştırmada katılımcıların 

büyük bir kısmının her gün düzenli olarak sosyal medya ve internet 

kullandıklarını tespit edilmiştir. İnternet ve sosyal medya kullanımı, 

ileri yaş grubu insanlar arasında dahi oldukça yaygındır.  Küçük ve 

Koçak’ın (2019, 1166) Trabzon il merkezinde yaşayan ileri yaş grubu 

üzerinde gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yüzde 65,0’nin her 

gün düzenli olarak internet kullandıkları sonucuna varılmıştır (Tablo 

2). 

Tablo 2: Medya Araçları Kullanım Sıklığının Merkezi Eğilim 

İstatistikleri 

 Katılımcı 

Sayısı 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 
Ortalama 

İnternet 344 2 5 4.93 

Sosyal Medya  344 2 5 4.92 

Televizyon 344 1 5 3.09 

Radyo 400 1 5 2.02 

Gazete  400 1 5 1.36 
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3.4.Kadınların Medya Bağımlılık Dereceleri 

Kadınların medya bağımlılıklarını belirlemek için 1 ile 10 arasında bir 

skala (1=Hiç bağımlı değilim, 5= Biraz bağımlıyım, 10= Çok fazla 

bağımlıyım) oluşturulmuştur. 344 katılımcının verdiği yanıtlar 

incelendiğinde kadınların yüksek düzeyde (x̅= 7.10) medya bağımlısı 

olduğu sonucuna varılmıştır. (Bkz. Tablo 3). Daha önce yapılan pek 

çok saha araştırması bu sonucu destekler niteliktedir. Araştırmalarda 

özellikle kadınların sosyal medya kullanım süreleri erkeklere oranla 

daha fazladır (Tutgun-Ünal ve Deniz, 2016: 155; İnce ve Koçak, 2017: 

736; Balcı ve ark, 2019:183; Kıran ve ark, 2020: 439-440). 

Tablo 3: Kadınların Medya Bağımlılık Düzeylerinin Merkezi Eğilim 

İstatistikleri 

Medya 

Bağımlılığı  
Katılımcı 

Sayısı 

Hiç 

Bağımlı 

Değilim 

Çok 

Bağımlıyım 
Ortalama 

344 1 10 7.10 

 

Katılımcıların medya bağımlılık düzeyleri kategorilendirildiğinde ise; 

kadınların yüzde 5,8’ hiç bağımlı değilim, yüzde 10,2’si bağımlı 

değilim, yüzde 20,3’ü bağımlıyım, yüzde 31,1’i bağımlıyım, yüzde 

32,5’i çok bağımlıyım yanıtını vermişlerdir. Diğer bir deyişle 

araştırmaya katılanlar yüzde 60’tan fazlası (bağımlıyım/ çok 

bağımlıyım) kendisini medya bağımlısı olduğunu belirtmiştir (bkz 

Tablo 4). 
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Tablo 4: Kadınların Medya Bağımlılık Düzeylerinin Yüzdelik 

Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Hiç Bağımlı Değilim  20 5.8 

Bağımlı Değilim  35 10.2 

Biraz Bağımlıyım  70 20.3 

Bağımlıyım   107 31.1 

Çok Bağımlıyım 112 32.5 

Toplam  344 100.0 

 

3.5.Kadınların Oy Verme Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

 “Oy verme davranışınızı etkileyen en önemli faktör nedir” sorusuna 

“adayın kendisi” 4.32 aritmetik ortalama ile en fazla öneme sahiptir.  

İkinci sırada; 3.96 aritmetik ortalamasıyla adayın partisi, üçüncü sırada, 

3,37 aritmetik ortalamasıyla ekonomik menfaatler şıkkı yer almaktadır.  

Katılımcıların oy verme davranışını en az etkileyen faktör ise 2.22 

aritmetik ortalaması ile “aile ve yakın çevredir” (bkz. Tablo 5).  Diğer 

taraftan Küçük ve arkadaşları (2021, 384) tarafından 400 kişi üzerinde 

yapılan başka bir saha araştırmada katılımcıların oy verme tercihine 

etki eden unsurlar arasında medya araçlarından internet ve sosyal 

medya ilk üç sırada yer almaktadır.  
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Tablo 5: Oy Vermede Etkili Olan Faktörlerin Merkezi Eğilim 

İstatistikleri 
 Katılımcı 

Sayısı 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 
Ortalama 

Adayın Kendisi   344 1 5 4.32 

Adayın Partisi 344 1 5 3.96 

Ekonomik Menfaatler  344 1 5 3.37 

Medya   344 1 5 3.16 

Adayın seçimi kazanma 

ihtimal  
344 1 5 3.06 

Adayın/partinin yaptığı seçim 

kampanyasının etkisi                                                                  
344 1 5 2.83 

Aile ve yakın çevrenin etkisi 344 1 5 2.22 

 

Katılımcıların oy verme tercihlerine etki eden faktörler arasındaki 

ilişkinin düzeyi ve yönünü belirlememek için yapılan korelasyon 

analizi sonuçları incelendiğinde; en güçlü ilişki adayın kendisi ile 

adayın partisi arasında olduğu görülmektedir (r= .357, p<.05). Diğer bir 

deyişle oy kullanırken adayın kendisini önemli bulanlar, aynı zamanda 

adayın partisini de önemsemektedir. Yine, “ekonomik menfaatlerimi 

göz önünde bulundururum” şıkkı ile “partinin/adayın yaptığı seçim 

kampanyalarını bakarım” şıkkı arasında pozitif, düşük düzeyde ve 

anlamlı bir ilişki vardır (r= .346, p<.05). Oy verme davranışımı “medya 

etkiler” şıkkı ile oy vermem davranışımı “adayın kendisi etkiler” şıkkı 

arasında pozitif, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır (r= .241, 

p<.05). 
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Tablo 6:  Oy Verme Tercihlerini Etkileyen Faktörler Arasında 

Korelasyon Analizi Bulguları 

 Adayın 
Partisi 

Adayın 
seçimi 

kazanma 

ihtimali 

Partinin/adayın 
Yaptığı seçim 

kampanyası 

Adayın 
kendisi 

Medya Ekonomik 
menfaatler 

Aile ve 
yakın 

çevrenin 

etkisi 

Adayın 

partisi 

1 

 

344 

.176 

.001 

344 

.100 

.063 

344 

.357** 

.000 

344 

.158** 

.003 

344 

.072 

.183 

344 

.079 

.183 

344 

Adayın 

seçimi 

kazanma 
ihtimali 

.176** 
.001 

344 

1 
 

344 

.228** 
.000 

344 

.083 

.125 

344 

.230** 

.000 

344 

.177** 
.001 

344 

.122* 
.023 

344 

Partinin/ 

adayın 
yaptığı 

seçim 

kampanyası 

.100 

.063 

344 

.228** 

.000 

344 

1 

 

344 

.187** 

.000 

344 

.289** 

.000 

344 

.346** 

.000 

344 

.079 

.146 

344 

Adayın 

kendisi 

.357** 
.000 

344 

.083 

.125 

344 

.187** 
.000 

344 

1 
 

344 

.241** 

.000 

344 

.155** 
.000 

344 

.012 

.826 

344 

Medya 

.158** 

.003 

344 

.230** 

.000 

344 

.289 

.000 

344 

.241** 

.000 

344 

1 

 

344 

.195** 

.000 

344 

.189** 

.000 

344 

Ekonomik 

menfaatler 

.072 

.183 

344 

.177** 
.001 

344 

.346** 
.000 

344 

.155** 
.004 

344 

.195** 

.000 

344 

1 
 

344 

.148** 
.006 

344 
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Araştırmaya katılan kadınlara, çalışmanın ikinci bölümünde “ailenizle 

aynı partiye mi oy veriyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Kadın 

seçmenlerin yüzde 44,2’si “evet, aynı partiye oy veriyorum” derken 

yüzde 55.8’si “hayır, farklı partilere oy veriyorum” yanıtını 

vermişlerdir (bkz. Tablo 7). 

 

Tablo 7: “Ailenizle aynı partiye mi oy veriyorsunuz?” Sorusunun 

Yanıtlarının Yüzdelik Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Evet, aynı partiye oy veriyorum   152 44.2 

Hayır, farklı partilere oy veriyorum 192 55.8 

Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                              344 100.0 

 

Katılımcıların seçim dönemlerinde siyasal kampanya ve konulara ilgi 

düzeylerini mercek altına almak için 1 ile 10 arasında puan vermeye 

yönelik bir skala (1= Hiç ilgi göstermem, 5= Biraz ilgi gösteririm 10= 

Çok ilgi gösteririm) oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan 344 

katılımcının bu soruya verdiği yanıtlar mercek altına alındığında 

katılımcıların seçim dönemlerinde siyasal seçim kampanya ve 

konularına biraz (x̅= 5.03) ilgili oldukları sonucuna varılmıştır (bkz. 

Tablo 8). 

 

Aile ve 

yakın 

çevrenin 
etkisi 

.079 

.143 

344 

.122* 

.023 

344 

.079 

.146 

344 

.012 

.826 

344 

.189** 

.000 

344 

.148** 

.006 

344 

1 
 

344 
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Tablo 8: Kadınların Seçim Dönemlerinde Siyasal Kampanya ve 

Konulara İlgi Düzeyi 

Katılımcıların 

seçim 

dönemlerinde 

siyasal kampanya 

ve konulara ilgi 

düzeyi  

Katılımcı 

Sayısı 

Hiç ilgi 

göstermem 

Çok ilgi 

gösteririm 
Ortalama 

344 1 10 5.03 

 

“Kadın siyasetçilere medyada yeterince yer veriliyor mu” soruna yanıt 

bulmak için 1 ile 10 arasında puan (1= Hiç yer verilmiyor, 5= Biraz yer 

veriliyor, 10= Çok fazla yer veriliyor) vermeye yönelik bir sakala 

oluşturulmuştur. 344 katılımcının verdiği yanıtlar incelendiğinde; 

katılımcılar, kadın siyasetçilere medyada yeterince (x̅= 3.81) yer 

verilmediğini düşünmektedir (bkz. Tablo 9).                              

Tablo 9. “Kadın Siyasetçilere medyada yeterince yer veriliyor mu?” 

Sorusunun Merkezi Eğilim İstatistikleri 

Kadın 

siyasetçilere 

medyada 

yer verilme 

durumu  

Katılımcı 

Sayısı 

Hiç Yer 

Verilmiyor 

Çok Yer 

Veriliyor 
Ortalama 

344 1 10 3.81 

 

“Adayın kadın olması (O, adaya oy verme konusunda) oy verme 

tercihinizi etkiler mi? sorusuna kadın katılımcıların yüzde 43,9’u 

kesinlikle etkilemez, yüzde 14,0’ü etkilemez, yüzde 17.7’si biraz 

etkiler, yüzde 11.9’u etkiler, yüzde 12.5’i kesinlikle etkiler yanıtını 

vermiştir. Diğer bir deyişle siyasi seçimlerde adayın kadın olması, 

araştırmaya katılan kadınların   yüzde 40’tan fazlasının (Biraz etkiler/ 

etkiler/ çok etkiler) oy tercihini etkilemektedir (bkz. Tablo 10). 
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Tablo 10: “Adayın Kadın Olması (O adaya oy verme konusunda) Oy 

Verme Tercihinizi Etkiler Mi? Sorusunun Yüzdelik Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Kesinlikle Etkilemez   151 43.9 

Etkilemez  48 14.0 

Biraz Etkiler  61 17.7 

Etkiler  41 11.9 

Kesinlikle Etkiler  43 12.5 

Toplam  344 100.0 

 

3.6. Katılımcıların Kendini Muhafazakâr Görme Durumu  

 

Katılımcıların yüzde 16,3’ü hiç muhafazakar değilim, yüzde 19.2’si 

muhafazakar değilim, yüzde 33.1’i biraz muhafazakarım, yüzde 23.8’i 

muhafazakarım yüzde 7.5’i çok muhafazakarım yanıtını vermiştir. 

Diğer bir deyişle araştırmaya katılanların yüzde 30’dan fazlası kendini 

muhafazakâr olarak görmemektedir (Tablo 11). 

 

Tablo 11: Katılımcıların Kendilerini Muhafazakâr Görme Durumunun 

Yüzdelik Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

Hiç Muhafazakâr Değilim  56 16.3 

Muhafazakâr Değilim  66 19.2 

Biraz Muhafazakârım   114 33.1 

 Muhafazakârım  82 23.8 

Çok Muhafazakârım  26 7.5 

Toplam  344 100.0 
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Katılımcıların kendini muhafazakâr olarak görme durumu ile oy verme 

davranışlarını etkileyen faktörler arasın ilişkiyi belirlemek için yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde; katılımcıların 

muhafazakâr durumu ile “oy verme davranışımı ailem ve yakın çevrem 

etkiliyor” şıkkı arasından pozitif, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki 

vardır.  Diğer bir deyişle kadın seçmenin muhafazakarlık durumu 

arttıkça oy kullanırken aile ve yakın çevrenin görüşlerini dikkate alarak 

oy kullanma durumunda da artış görülmektedir fakat bu güçlü bir artış 

değildir (r= .154; p<.05). Yine kadınların muhafazakârlık düzeyleri ile 

oy kullanırken ekonomik menfaatleri göz önünde bulundurma şıkkı 

arasında pozitif, düşük düzeyde, anlamlı bir ilişki vardır. Yani 

seçmenin muhafazakârlık durumu arttıkça oy kullanırken ekonomik 

menfaatleri göz önünde bulundurma durumu da artış göstermektedir (r= 

.123; p<,01), 

 

Tablo 12: Oy Verme Tercihlerini Etkileyen Faktörler ile 

Muhafazakarlık Durumu Arasındaki İlişki 
 Seçmenin kendini 

muhafazakâr görme durumu 

Medya  -.007 

Adayın kendisi -.028 

Adayın partisi  -.015 

Adayın seçimi kazanma ihtimali  .103 

Adayın/partinin yaptığı seçim 

kampanyasının etkisi 
.148** 

Ekonomik menfaatler .123* 

Ailem ve yakın çevrem .154** 
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında kadın seçmenlerin ilk olarak medya kullanım 

alışkanlıkları incelenmiş; yapılan inceleme sonucunda kadın 

seçmenlerin en sık kullandıkları medya araçları; internet ve sosyal 

medya olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan katılımcıların büyük 

bir kısmı neredeyse her gün düzenli olarak internet ve sosyal medya 

kullanmaktadır. Televizyon ise en fazla tercih edilen üçüncü medya 

aracıdır. En az tercih edilen medya araçları ise gazete ve radyo 

olmuştur. Katılımcıların genel olarak medya bağımlılık düzeyleri ise 

yüksektir.  

Araştırmada kadınların oy verme davranışlarına etki eden faktörler de 

mercek altına alınmıştır. Kadın seçmenlerin oy verme davranışlarına 

“adayın kendisi” ve “adayın partisi” en fazla etki etmektedir. 

Katılımcıların oy verme davranışını en az etkileyen faktörler ise “aile 

ve yakın çevrenin etkisi” ile “partinin ve adayın yaptığı seçim 

kampanyalarının etkisidir.” Bu veriler, seçmenin oy davranışı üzerinde 

artık, aile ve yakın çevrenin düşünüldüğü kadar etkili olmadığını ortaya 

koymaktadır.  

Kitle iletişim araçları sayesinde kitleler bir taraftan kitleleşirken diğer 

taraftan da bireyselleşmektedir. Kitlelerin günlük yaşamlarının büyük 

bir kısmını internet ve sosyal medya karşısında geçirmesi ailenin 

baskınlığını eskiye göre birazda azaltabilmektedir. Bu çalışmada ortaya 

çıkan başka sonuçlar da bu durumu destekler niteliktedir. Araştırmaya 

katılanların yarından fazlası (yüzde 55,8) ailesi ile aynı partiye oy 

vermemektedir.  
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Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise, seçimlerde adayın kadın 

olması kadınların oy verme davranışını etkileyebilmesidir. 

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’tan fazlası adayın kadın olması oy 

verme davranışını etkileyebileceğini belirtmektedir. Diğer bir deyişle 

araştırmaya katılanların sırf adayın cinsiyetinden dolayı oy davranışını 

değiştirebilmektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuca göre; kadın katılımcıların 

siyasal kampanya ve konulara olan ilgi düzeyleridir. Araştırmaya 

katılan katılımcılar siyasal kampanya ve konulara çok fazla ilgi 

göstermemektedir.  
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GİRİŞ 

Değişen ve sürekli olarak kendini yenileyen dünyanın tüketim 

alışkanlıkları, birçok farklı parametrenin etkisiyle dönüşmekte, eksen 

değişikliğine uğramaktadır. Son yüz yıllık sürecin en büyük 

değişiklikleriyle karşılaşan kitlesi olan Z kuşağının tüketim 

alışkanlıklarına ve değişimlerine yönelik tepkisi de etkilenilen 

parametrelerin yönlendirmeleriyle biçimsel değişikliklere uğramıştır. 

1996 ve 2011 yılları arasında doğan jenerasyon, teknolojik ve 

toplumsal eksenli tüm değişikliklerin gölgesinde çok sayıda farklı 

tarz, yönelim ve ilgiyi birlikte barındıran farklı yönergelerle 

yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Mutlu olmanın ve 

‘toplumun aktif bir parçası’ olarak nitelendirilmenin temel 

gereklilikleri arasında değerlendirilen ‘çağı yakalama arzusu’ Z kuşağı 

için en fazla göze çarpan tavır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tavrın 

oluşturabileceği en net gerçeklik olarak karşımıza çıkan ‘mutlu olma 

güdüsü’ ve bu güdünün meydana getirdiği haz da yönlendirmelerin 

temel motivasyonunu oluşturur. Mutluluğa erişme arzusu sonrası 

ikinci şart olarak nitelendirilebilecek ‘toplumun bir parçası olabilme 

hali’ de parçası olunmaya gayret edilen toplumun en net 

dayatmalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Geçtiğimiz on beş yılın ‘en gözde’ tüketim materyalleri arasındaki 

varlığını birçok ortak ve farklı ürünlerle birlikte sürdüren ‘kişisel 

bakım ürünleri’ toplumsal dayatmalar neticesinde ‘zorunluluk’ olarak 

addettiği bir bakım furyasının sonucu Z kuşağını hedef olarak 

belirlemiş durumdadır. Söz konusu zorunluluk, zaman ve süreç 
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içerisinde boyut ve tarz değişikliklerine uğrayarak kapsamını 

genişletmiş ve yan etkilerle de beslenerek bir neslin ‘en elzem’ 

bileşenlerinden biri olma konumuna ulaşmıştır. Z kuşağının; eğitim 

sistemi, toplumsal yaklaşımlar, popüler kültür dinamikleri gibi 

etkilerle inşa edilen tüketim alışkanlıklarında tartışmasız ve oldukça 

güçlü bir unsur olarak yer alan kişisel bakım ürünleri, birçok farklı 

iletişim kanalı yoluyla geliştirilerek daha vazgeçilmez bir noktaya 

sürüklenmektedir. Bu sürüklenme sürecini birden fazla yöntem ve 

araçla takip edebilme kolaylığı sürecin ne kadar keskin bir hıza sahip 

olduğunu da gözler önüne sermektedir. Bu doğrultuda, geleneksel 

iletişim kanallarına alternatif yöntemler de Z kuşağının tavır, 

alışkanlık ve davranışlarına etki yapacak şekilde aktif hale 

getirilmektedir.  

İletişim kanallarının günden güne ve sonsuz bir hızla boyut 

değiştirdiği ve yeni yöntem, yeni söylem alanları oluşturduğu 

günümüzde, ‘içerik üreticisi’ kavramı da kendini yepyeni bir silsileye 

doğru sürüklemektedir. Bu sürükleniş süreci boyunca, sosyal 

medyanın yükselişinden de etkilenerek artan içerik üreticileri ve 

üretilen içerikler, Z kuşağının tüketim alışkanlıklarının da aralarında 

bulunduğu binlerce farklı tavır ve yönelimi baştan aşağı yeniden inşa 

edebilecek güce sahip durumdadır. Facebook, Twitter, Instagram ve 

YouTube gibi sosyal medya mecralarının her geçen gün popülerleştiği 

süreç içerisinde iletişim kanalı olarak bunları tayin eden içerik 

üreticileri, Z kuşağını ‘merkez’ olarak belirleyerek bir hedef kitle 

oluşturmayı tercih etmektedir. Z kuşağı, içerik üreticilerinin önemli 
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bir kısmının bölüm, analiz ya da davranışlarından hareketle, belli 

konulardaki tavır ve davranışlarını değiştirerek yeni bir ‘üslup’ 

tutturma yoluna gitmektedirler. Bu üslubun temel dinamiğinde 

popüler kültür etkileri gözlemlenirken ‘idol kavramı’ da kendini en 

kolay biçimde bu birliktelik üzerinde anlamlandırır.  

Z kuşağının tüketim alışkanlıklarını birinci elden etkileyen içerik 

üreticilerin büyük bir kısmı, ‘hedef kitle’ noktasında idol kavramı 

üzerinden duygu ve düşünce değişimlerini hedefler. Bu çalışma 

süresince, Z kuşağının sık ve tutarlı biçimde kullandığı kişisel bakım 

ürünlerini kullanma alışkanları ve bu kullanım alışkanlıklarının içerik 

üreticiler tarafından etkilenme seviyesi incelenmeye ve ‘idol kavramı’ 

üzerinden inşası üzerinden planlanması üzerinde durulmuştur.  Güncel 

toplum yaşayışında, tüketim kavramı ihtiyaç ekseninden çıkarak ‘statü 

göstergesi’ olarak nitelendirilmeye başlamıştır. Bu durum da insanları 

‘ihtiyaç dışı tüketimlere’ ve ‘statü belirleme aracı’ olarak tüketme 

alışkanlıklarına itmektedir. Yaşam tarzını sergileme amacı ile 

gerçekleştirilen her hareket, içerik tüketimin yeni ve güncellenmiş 

hedef kitlesini inşa etmektedir. Sosyal medya, bu hedef kitlesini 

birebir tespit etmek ve yönlendirmek için ‘en güçlü’ araç olarak 

karşımızdadır. Bu açıdan da insanların yoğun ilgisiyle karşılaşmaya 

devam etmektedir. Çalışma boyunca, özellikle Z kuşağı merkeze 

alınarak yapılacak analizlerle içerik tüketiminin ulaştığı boyutlar 

irdelenecektir. Bunun dışında, ‘tohumlama’ kavramıyla 

özdeşleştirebileceğimiz bir yöntem de sık ve düzenli yönergelerle 

tatbik edildiğinden çalışma ekseni, ‘tohumlama’ üzerine 
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yönlendirilecektir. İçerik tüketimine teşvik edilecek hedef kitlenin 

doğru belirlenmesi için yapılacak tüm faaliyetler silsile halinde bir 

‘hiyerarşik’ ve ‘sınıfsal’ düzene oturtulmalıdır. Bu düzende, 

tohumlama etkisiyle ‘yaş aralığı’ değiştirilecek ve özellikle sosyal 

medya etkisiyle yapılacak planlamalar ile düzenli bir yönlendirme 

içerik tüketicilerine sunulacaktır. Yine çalışma süreci boyunca 

tohumlama eksenine de değinilerek çeşitli sosyal medya hesaplarının 

aktiviteleri ve netnografik açıdan deneyimlenen veriler de göz önünde 

bulundurulacaktır.  

HEDONİZM KAVRAMI VE HEDONİK TÜKETİM  

Haz kavramı, felsefi bir terim olarak bir şeyden manevi sevinç duyma 

ve genel anlamıyla hoşa giden, mutlu eden, hoşnut bırakan duyguyu 

uyandıran anlamına gelmektedir (TDK 2020). İnsanoğlunun 

neredeyse Dünya’ya gözlerini açışından başlayan doğal bir eğilim 

olan haz duygusu, çok sayıda filozofun da ilgi alanına girmiş, farklı 

fikirler öne sürülmüştür. İnsanlar, doğası gereği mutlu olmak adına 

kendine haz veren eylemlere ve metalara yönelmektedir (Papatya ve 

Özdemir, 2012: 165). 

Hedonik tüketimin şekillendiği Dünya’yı anlamak için öncelikle haz 

kelimesinin anlaşılması gerekmektedir. Yunanca “Hedone” 

kelimesinden doğan hedonizm ya da hazcılık, literatürde üç farklı 

versiyonda incelenmektedir. Birincisi değer bilimsel hedonizm 

(axiological hedonism) hazla ilgili tüm olguların içsel olduğunu ve 

hazdan başka iyi bir şey olmadığını savunmaktadır. Psikolojik 
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hedonizm (psychological hedonism) ikinci sıradadır ve insan 

eylemlerinin yalnızca insanın kendi zevkinden ve haz alma 

duygusundan kaynaklandığını söylemektedir. Üçüncü ve son versiyon 

etik hedonizm (ethical hedonism) eylemin yarattığı haz, eylemlerin 

ahlaki doğruluğunun belirleyicisidir (Tilley, 2012: 2). 

İstek, ihtiyaç ve arzu kavramları, tüketimi şekillendiren en güçlü 

etmenler arasında yer almaktadır. Geleneksel toplum yapılarında 

yalnızca ihtiyaç duyuldukça gerçekleşen tüketim, postmodern 

dönemlerde ihtiyaçtan çok daha fazlasına işaret etmektedir. Günümüz 

dünyasında, kimlik belirleyicisi olarak dahi görülen tüketim, sonu 

olmayan “arzu”nun rol oynadığı temel bir yapıya dönüşmüş 

durumdadır. Tüketim bu yönden bakıldığında, ihtiyaçların 

karşılanması görevinden çıkarak insanların nefsinin kışkırtılması ve 

bunun beraberindeki getiriler olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2002: 

113). 

Hedonik tüketim, ürünleri kullanma deneyiminin bıraktığı hissiyat 

olarak anlamlandırılmaktadır. Zevkli, eğlenceli ve anlık tatmin edici 

olduğundan, hedonik tüketim deneyimleri kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Faydacı tüketimde ise ürün tarafından gerçekleştirilen 

işlevler için yapılan satın almadır (Roy ve Ng, 2012: 85). 

Bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla oluşan tüketici beklentilerinin ilki, 

faydacı beklentilerdir; ürünlerin nesnel ve fonksiyonel özelliklerini 

içermektedir. İkinci olarak hazsal beklentiler eğlenceleri, duygusal 

hazzı, düşleri, fiziki ve düşünsel zevkleri içerisinde barındırmaktadır. 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 228 

 

Tüketicilerin ürünle arasında duygusal bir bağ kurarak, alış-veriş 

esnasında onları acıdan uzaklaştırma, özgür hissederek şahsi arzularını 

tatmin etme duygularını destekleyen hazsal tüketim, aynı zamanda 

tüketicilere alşveriş esnasında gerçeği de unutturmaktadır. Hedonik 

beklentiler, faydacı beklentilere oranlara daha sembolik ve sübjektif 

olma özelliği taşımaktadır. Yılbaşı alış-verişinde şekerci dükkânında 

alış-veriş yapan bir bireyin sorunsuz ve mutlu bir hayat yaşayan 

heyecanlı ve umut dolu bir çocuğa benzetilmesi, satın aldığı ürünün 

işlevsel özelliklerinden ziyade, imgesel değerlere önem verdiğinin 

kanıtıdır (Babin, Darden ve Girffin, 1994: 646).  

Hedonik tüketimin amaçları; problem yansıtma, rol yansıtma, fantezi 

kurma, gerçeklerden kaçma, hayal kurma, yenilik ve heyecan arama 

olarak altı farklı başlık altında incelenmektedir. Bireyin çevresel 

faktörlere karşı oluşturduğu tepkiler problem yansıtma olarak 

tanımlanmaktadır. Genel anlamıyla, bireyin duygusal tepkilerini ve 

davranışlarını içermektedir. Rol yansıtma, bireyin toplumda sahip 

olduğu rolleri ifade eden davranışlarla açıklanmaktadır. Toplumun bir 

parçası olabilmek adına kişilerin üstlendiği rol, bireyin kültür 

içerisindeki rollerinin prestiji ise statü olarak tanımlanmaktadır. 

Fantezi kurma, imgesel olarak adlandırılan davranış bütünüdür ve 

sınırsız zevkler ile gerçekleşmektedir. Gerçeklerden kaçınma, negatif 

duygulardan kaçma, kişisel sorunlardan kurtulma ve hayatın 

zorluklarından uzaklaşma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Hayal 

kurma, hayalleri yeniden canlandırma anlamındadır; insanlar düş 

kurarak güzel olan hazların peşinden koşmak isterler. Yenilik ve 
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heyecan arama, bireylerin hayatlarına yeni anlamlar kazandırmak ve 

popüler kültür etkisinde olan ürünlere karşı daha yenilikçi bir arayışla 

mutluluğun peşinden gitmek olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2009: 

53). Z kuşağı pazarlama dünyası açısından tam da bu yolun hedef 

kitlesi olarak karşımıza çıkar. 

KUŞAK KAVRAMI 

Değişen yaşam koşulları, hedonik tüketim ve bunların beraberinde 

gelen teknolojik imkânların, neredeyse her yaş grubundan bireyleri 

etkilediği görülmektedir. Bu nedenle tüketici davranışlarını 

ölçümlemek ve onları etkilemek açısından, hedef kitlenin yaş faktörü 

ve içerisinde bulunduğu kuşak büyük önem arz etmektedir. Kuşak, 

insanların yaşam süresi boyunca sosyal rollerini kazandığı çocukluk, 

gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık sürelerini bir arada yaşadığı toplum 

olarak tanımlanabilir. Kuşak kelimesi Türk Dil Kurumu Felsefe 

Terimi Sözlüğü’nde “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın 

şartlarını ve bu şartların beraberinde getirdiği deneyimleri paylaşmış 

kişi topluluğu” olarak, Türk Dil Kurumu Toplumbilim Terimleri 

Sözlüğü’nde “yaklaşık olarak 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan 

bireyler öbeği, göbek”, olarak tanımlanmaktadır. 

Kuşak kavramı, günümüzde çok sayıda farklı araştırmaya konu 

olmaktadır. Kültürden kültüre değişim gösteren kuşak sınıflandırması, 

nesillerin ortak yanlarını tanımlamaktadır. Bu çalışmada; kuşak 

kavramı sırasıyla Geleneksel ve sessiz kuşak (20. yüzyılın ilk 45 yılı), 
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Bebek Patlaması (1946-1965), X, Y ve Z kuşağı kavramları üzerinden 

anlatılmaktadır. 

Z Kuşağının özellikleri  

Zero Generation ya da Net Generation olarak da tanımlanan Z kuşağı 

21. yüzyıl kuşağı olmaktan ziyade, 20. yüzyıl kuşak sıçramalarının 

onda yaratacağı etki açısından oldukça önemlidir. Bu noktada ebeveyn 

çocuk ilişkisinin etkisi ise yadsınamayacak türdendir ki; Savaş 

Kuşağı, X Kuşağı, Milenyum Kuşağı’ndan oluşan birinci yol, Bebek 

Patlaması, Y ve Z Kuşağı’ndan oluşundan ikinci yol olarak iki farklı 

yoldan bahsetmek mümkündür. Birinci yol çok daha kanaatkâr, varlık 

ve yokluğun anlamını bilen bir grubu ifade ederken, ikinci yol refah 

kuşağı sayılabilecek Bebek Patlaması Kuşağı ile başlayıp bireyselliğin 

önem kazandığı Y Kuşağı ile devam eder ve onların çocukları ise 

günümüz Z Kuşağı’nın temsilcisi durumundadır (Senbir, 2004: 29).  

Toplumda var olan kuşaklar, markaların hedef belirlemek adına tespit 

edip araştırdığı öncelikli kavramlardandır. Marka sahipleri, kuşakları 

ve sahip oldukları müşteri alışkanlıklarını inceleyerek pazara inmeyi 

hedeflemektedir. Toplumun satın alma hareketlerini tespit edebilmek 

için öncelikle kuşağı tanımak ve nerelerde olduğunu öğrenmek 

gerekmektedir; etkileyici pazarlama mesajı oluşturmak, bununla 

ilintilidir. Hızlı tüketen bir nüfus olması dolayısıyla her ne kadar 

yaratıcı bir kuşak olarak bilinse de, Z kuşağı tam olarak bir tüketim 

toplumudur. Tüm bunlara rağmen, onları etkilemek için interaktif 

içerikler hazırlamak, yaratıcı olmak ve dikkat çekmek gerekmektedir. 
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Her işletme, kendine has bir söyleme, diğerlerinden ayırt edici 

özelliklere sahiptir ve işletmelerin sahip olduğu bu kimlik, onların 

imajı ile şekillendirilmektedir (Köse ve Yeygel, 2018: 167). 

“İnternet kuşağı” olarak da adlandırılan bu kuşak, tam bir teknoloji 

çağı çocuklarının olduğu bir dönemdir. Var olan teknolojik imkânlar 

ve sahip oldukları cihazlar sayesinde sürekli iletişim halinde olan Z, 

insanlık tarihinin el, göz, kulak ve benzeri motor becerilerinin en 

yüksek olduğu nesli olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de yaşları 15-

24 yaş grubunda olan 13 milyonu aşkın gencin cep harçlıkları, yılda 

13 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu rakamların 2000’lere ait olduğunu 

bilmek ve kriz sonrasında rakamlarda bir düşüş olmasını beklemek 

gerekse de, ülkenin ekonomik durumu anne babaların çocuklarına 

destek vermesi konusunu etkilememektedir. Ayrıca gençlerin 

harcamaları yalnızca cep harçlıklarıyla sınırlanmayıp kitap, giyim, cep 

telefonu faturası, bilgisayar internet ücret ve tatil gibi harcamalarda da 

çocuklarına destek olmaktadır. Haftalık 20 dolar; onların yalnızca 

kafe, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence harcamalarına giden parayı 

temsil etmektedir (Seçkin, 2000: 119). 

Dünya genelinde yaklaşık iki trilyon dolar gibi büyük bir pazarı elinde 

bulunduran Z Kuşağının abla ve ağabeyleri, gerçek anlamda ilk 

interaktif kuşağı ifade etmektedir. Lindstrom, çocukları “Markalara 

aşık” olarak tanımlıyor ve yaklaşık üçte ikisinin yalnızca oyun 

indirmek adına internete bağlandığını söylüyor. Yan yana otururken 

dahi konuşmak yerine yazışmayı tercih eden günümüz çocukları, 

yalnızca kendisini ilgilendiren markaları değil; aynı zamanda 
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ebeveynlerinin ilgi alanında olan otomobil, cep telefonu gibi 

kategorilerin markaların da seçimlerini ilgi alanında tutmaktadır. Bu 

nedenle; markaların büyük çoğunluğunun pazarlama planlarına 

çocukları da dâhil etmesi gerekmektedir. Doğaya zarar veren 

konularda da hassas olan çocukların yüzde 80’i çevreye zarar veren 

markaları boykot etmektedir (Senbir, 2004. 58).  

Z Kuşağında VSCO Girl kavramı 

Teknolojiyle doğan ve neredeyse hayatın tüm alanını internet, sosyal 

medya içerisinde geçiren, içeriğe ulaşmaktan ziyade onu üreten Z 

Kuşağı, günlük yaşantımıza sık sık yeni kavramlar katmaktadır. Bu 

kavramlardan yalnızca biri; VSCO Girl; Z Kuşağının bir bölümünün 

gururla benimsediği bu kavram diğer bir grup tarafından kabul 

görmese de, neredeyse Z Kuşağının içerisinde var olan kızların tümü 

VSCO Girl olma yolunda ilerlemektedir.  

VSCO Girl kavramı, yine Z Kuşağı’nın içerisinde var olmaktan gurur 

duyduğu dijital ortamdan geliyor. VSCO Girl kavramı 2 milyondan 

fazla ücretli aboneye sahip ve abonelerinin yüzde 50’lik bir kısmının 

25 yaşın altındaki gençlerden oluşturan VSCO fotoğraf düzenleme 

uygulamasından geliyor. 2011 yılında kurulan VSCO, teknolojinin 

içine doğan neslin fotoğraf meraklıları için planlanan bir fotoğraf 

düzenleme uygulamasıdır. Şirketin İletişim Başkan Yardımcısı Julie 

Inouye, dijital firma Daily Dot'a verdiği bir röportajda VSCO 

aboneliğini kullanan gençlerin genellikle “ilk satın almayı kendi 

paralarıyla yaptıkları” konusuna değiniyor; ki aksi bir durumun 
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gençler üzerinde daha az baskı kurduğundan da bahsediyor 

(https://www.dailydot.com/unclick/what-is-vsco-girl-meme-90s). 

30 Ocak 2019 tarihinde 10,4 B abonesi olanYoutuber Greer Jones 

“Becoming the ultimate VSCO girl” videosu paylaşır ve video 6 ayda 

8, 400 beğeni ve 235.848 görüntülenme alır. Bu yayılmadan sonra 

farklı Youtube kullanıcıları da “Nasıl VSCO Girl olunur” başlığı 

altında çok sayıda video çekmiştir. Ortalama 14.000 görüntülenme 

alan videolar sosyal mecrada yayılmaya devam ederken, bu 

süreçte, #vscogirl hashtagi 916.200'in üzerinde gönderide 

kullanılmıştır (https://knowyourmeme.com/memes/vsco-girl). 

Yalnızca bir uygulamadan bahsederken; bu terim bir nitelendirme 

sıfatı olarak karşımıza çıkmış bulunmakta. Bir VSCO kızının tipolojisi 

tıpkı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

a. Birkenstock terlikler, 

b. Scrunchie saç aksesuarları, 

c. Hydroflask su şişeleri, 

d. Brandy Melville kıyafetler, 

e. Instagram yemekleri, 

f. Metal straws, 

g. Vans ayakkabılar, 

h. Kolyeler, 

i. Aynı anda birden fazla halka yüzük, 

j. Arkadaşlık bileklikleri, 

k. Polaroid kameralar, 
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l. Renkli ojeler, 

m. Mario Badescu cilt bakım ürünleri, 

n. Fjallraven sırt çantaları, 

o. Dizüstü bilgisayarlarda ve su şişelerinde çıkartma, 

p. Carmex dudak kremi 

 (https://stayhipp.com/glossary/vsco-girl). 

VSCO kızı olmak için tüm bu terimler gerekli olsa da, belirlenen bu 

prototipin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda değişeceği belirsizlik 

taşımakta.  Belirli bir estetik kaygısı taşıyan VSCO kavramı bir kalıba 

oturmasa da, popüler olanı işaret etmeye devam ediyor. Günümüz 

itibarı ile Isntagram üzerinde VSCO Girl terimini tanımlayacak 1.4 M 

#vscogirl hashtagi bulunmaktadır. VSCO Girl kavramı, TikTok veya 

Tumblr kızlarının bir parçası olarak da görülebilir ki gerçek bir 

Tumblr kızı olan Dünyaca ünlü isim şarkıcı Taylor Swift’in sosyal 

medya paylaşımlarına bakıldığında, VSCO uygulamasıyla yakından 

ilgili olduğu gözlemlenmektedir. Bu genç kız tipolojisi ise elbette 

marka stratejistleri açısından özellikle kişisel bakım ürünleri pazarında 

başlıca hedef kitleyi oluşturmuştur.  

TÜRKİYE’DE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ PAZARI  

 

Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan kişisel bakım ürünleri 

kategorisini sabun, deterjan, deodorant, parfüm, losyon vb. olarak 

sıralamak mümkündür. Hijyen sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmek 

için tercih edilen kişisel bakım ürünleri, aynı zamanda hayat kalitesini 

yükseltmek ve daha iyi hissetmek amacıyla da kullanılmaktadır.  

https://stayhipp.com/glossary/vsco-girl/


235 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

 

Türkiye’de değişen kuşaklarla artan eğitim ve kültü seviyesi, kişisel 

bakım ürünleri kullanım oranını da etkilemiş durumdadır. 

Süpermarketlerden bakkallara, neredeyse her yerde satılmaya 

başlayan kişisel bakım ürünleri, parfümeri zincirlerinin de satışa 

başlamasıyla büyük bir büyüme göstermektedir. Gündelik hayatımıza 

popüler kültür ile entegre olan kişisel bakım endüstrisi, günümüzde 

karşımıza insanların yoğun olarak satın aldığı kozmetik ürünlerle 

çıkmaktadır. Yine popüler kültürün etkisiyle güzel olma, güzelleşme, 

bakımlı olma arzusunun insanları kişisel bakım ürünlerine, kozmetiğe 

yönlendirdiği görülmektedir. Tarihin her döneminde önemli olarak 

algılanan güzel görünmek, bakımlı olmak ve çekici hissetmek, 

günümüz toplumunda da onaylanmaktadır. Yaşanılan dönem, kültür, 

gelenek görenek her ne olursa olsun, insanlar bakımlı görünmeye, 

beğenilmeye ve güzel olmaya özen göstermektedir.  

Yaklaşık %59’luk bir kısmının şampuanların oluşturduğu saç bakım 

ürünleri, kişisel bakım ürünleri endüstrisinde en büyük paya sahip 

olan kategoridir. Saç bakım ürünlerinin dışında, sektörde yer alan 

diğer ürünler tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri, 

özellikle kalıp sabunlar, deodorant ve ter önleyiciler, parfümler, göz 

makyaj ürünleri, ruj, kolonya, bebek bakım ürünleri, diş bakım 

ürünleri ve diğer makyaj malzemeleri olarak sıralanabilir. Türkiye 

pzarında Eczacıbaşı, Evyap, Procter ve Gamble, Unilever, L’oreal, 

Yves Rocher, Henkel, Palmolive, Canan Kozmetik, Kosan Kozmetik, 

Kopaş Kozmetik, Kurtsan İlaçları, Rosense Kozmetik, Hunca 

Kozmetik, Aromel Kozmetik, Hobi kozmetik, Dündar Kozmetik, 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 236 

 

etkinliği olan firmalardır (Bektaşoğlu, 2010). Kategorinin lider 

perakende markaları ise For You, Gratis, Watsons, Rossman, Cosmo 

Home, Miniso, Eve olarak sıralanabilir.  

Sektörün başlıca pazarlama yaklaşımı: Tohumlama Stratejisi ve 

Seeding 

1990’lı yıllar itibarıyla, Dünyada “dijital çağ” olarak adlandırılan bir 

dönem başlamıştır. İnternetin gelişimiyle değişen teknoloji Dünyası, 

ekonomik ilişkilere de yön vermiş ve iletişim sınırlarını farklı 

şekillerde biçimlendirmektedir (Yılmaz, 2009: 197). Bunun 

beraberinde pazarlama da farklı bit boyut kazanmış ve farklı 

yöntemlere ihtiyaç duymuştur. ABD’de yapılan araştırmalar 

göstermektedir ki; işletmelerin ücret karşılığı yer aldığı mecralar, 

tüketiciler tarafından samimiyetsiz ve itici bulunuyor. İnternet 

kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, reklamları bir tuzak gibi görüp 

izlemekten kaçınıyor. Aynı araştırmay7a göre Amerikalılar’ın 

yaklaşık yüzde 20’si ve İngilizler’in yaklaşık yüzde 25’i reklam yapan 

bu markalara olumsuz gözle bakıyor (Upstream, 2012: 7). İşletmeler, 

pazarlama stratejilerini geliştirmek adına sosyal medya üzerinden 

içerik planlaması yapmak durumundadır. Bu üç temel nedenle 

açıklanabilir (Handley ve Chapman, 2013: 33): 

a. İnternet kullanıcılarının sık sık karşı karşıya kaldıkları 

pazarlama reklamlarından rahatsız olması,  

b. Bireylerin tüketim alışkanlıklarının değişmiş olması (Blog 

okuma, video inceleme, forum tavsiyeleri alma), 
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c. Tüm kullanıcıların birer yayıncı haline dönüşmesidir.  

Tohumlamanın tanımı   

Seeding, Türkçe anlamıyla ‘tohumlama’, sosyal medya aracılığıyla bir 

içeriğin yayılmasını sağlamaktır. Günümüz Dünyasında ünlü 

isimlerin, blogger ve fenomenlerin sosyal medya hesapları üzerinde 

yapmış olduğu reklam içerikleri, seeding için verilecek en güncel 

örneklerdendir. Tüketicinin aldığı hizmet karşısındaki memnuniyet 

durumunu başkalarına aktarma sürecinde gerçekleşen reklam, 

kaçınılmazdır.  

Tohumlama yöntemi ile pazarlamanın diğer kaynaklardan ayrıldığı 

noktalar vardır ki; interaktif ve çift yönlüdür. Ürünleri deneyen ve 

memnun kalıp başkalarıyla paylaşanlar, işletmelerin elçisi 

konumundadır. Bu işletme elçileri, şirketlerle işbirliği yaparak bilgi 

akışı sağlamaya ve diğer tüketicileri satın almaya yönlendirmeye 

devam etmektedir. Ürünlerde eksiklik var mı, tüketici ne bekliyor 

yahut neler eklenip çıkarılmalı gibi bilgileri tüketici yorumlarından 

derleyip firmaya iletmektedirler (Yaraşlı ve Öğütçü, 2010: 530). 

Kanaat önderi ya da fikir lideri olarak da anılan bu otorite grupları, 

tüketiciler için birer referans durumuna gelmektedir. Gelişen dijital 

Dünya ve internetin yaygınlaşması, geleneksel ağızdan ağıza 

pazarlamaya da yeni bir boyut kazandırmıştır. İnternet öncesinde 

ağızdan ağıza pazarlama WOM olarak adlandırılan pazarlama 

söylemi, E-ticaretin ve sanal Dünyanın gelişimiyle E-WOM olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alış-verişlerin E-
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ticareti geliştirmesi ve beraberinde yaygınlaşan dijital iletişim 

tüketicilerin ürünler hakkında daha çok konuşmasını ve deneyim 

paylaşmasını sağlamaktadır. Bu durum tüketiciler ve işletme 

arasındaki ilişkinin gelişmesinin yanı sıra, işletmelere tüketici 

taleplerine doğru cevap vermesi konusunda da yardımcı olmaktadır 

(Zineldin, 2000: 18). 

Geleneksel pazarlamaya göre oldukça etkili E -WOM, satın alma 

sürecindeki tüm aşamada tüketici kararını etkilemektedir. Tohumlama 

kavramı, içeriklerin bloglar, portallar, e posta ve hatta mesajlaşma 

yöntemleriyle görünür platformlarda sergilenerek pazarlanma süreci 

olarak da tanımlanabilir.  

Tohumlama yöntemleri 

İlerleyen teknoloji, pazarlamacılar için de yeni yollar, araç ve metotlar 

ortaya koymuştur. Günümüz Dünyasında, tüketicilerin ürün ve hizmet 

hakkında yorum yapıp deneyimlerini aktarabildikleri platformlar, 

internet ortamında farklı dinamikleri de beraberinde getirmiştir. Bu 

değişim, müşterinin aldığı hizmetin önemini de arttırmış ve müşteri 

deneyimi gün geçtikçe önem kazanmıştır (Datta vd., 2005: 72). 

Yeni bir kavram olmasının yanı sıra, etkin bir ağızdan ağıza 

pazarlama yaklaşımı olan viral pazarlama, dijital Dünyada ilerleyen 

bir yöntemdir (Dasari ve Anandakrishnan 2010: 99). 

Tohumlama stratejilerinin, viral pazarlama kampanyalarının başarısı 

üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, en iyi 
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tohumlama stratejilerinin diğer pazarlama çalışmalarına oranla sekiz 

kat daha fazla olabileceğini göstermektedir. Tohumlama, pazarlamada 

en başarılı yaklaşımdır; tüketicilerin çekici tohumlama 

pazarlamalarına katılma olasılığı daha yüksektir (Hinz vd.,  2011: 55). 

Geleneksel reklamcılığın geleceği, yaygın dijital ortamda git gide 

belirsiz bir hal almış durumdayken, pazarlamacılar tüketicilerin yüzde 

65’inin reklam mesajına maruz kaldığını ve bu mesajın yüzde 60’ının 

ise üründen bağımsız olduğunu düşünmektedir (Porter ve Golan, 

2006: 34). Tüketiciler bu nedenle geleneksel pazarlama 

yöntemlerinden uzak durmayı tercih etmektedir ve bu reklam 

yüklemeleri, kimi zaman tüketiciyi satın almadan dahi vazgeçirebilme 

gücüne sahiptir (Iyengar ve Lepper 2000, 996). 

Araştırmalar, geleneksel pazarlama yöntemlerinden ziyade, 

başkalarının deneyimlerinin pazarlamada çok daha güçlü bir rol 

sergilediğini ve tüketicilere daha çok güven verdiğini göstermektedir. 

Özellikle bloglar, web siteleri, Facebook, Linkedin gibi sosyal ağlar 

tarafından oluşturulan içerik kanalları iletişim açısından güç geçtikçe 

etkili bir hal almaktadır.  

Sosyal medyada tohumlama  

Sosyal medya kavramı, bireylerin halka açık ya da yarı açık, belirli 

kurallar doğrultusunda çerçevelenmiş bir alanda bağlantı kurdukları, 

paylaşım yapıp paylaşım takip ettiği internet tabanlı servisler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medyayı eşsiz kılan özelliklerinden 

biri ise yabancılarla tanışmaktan ziyade var olan bağlantıları 
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izleyebilme ve düşüncelerini rahatça paylaşabilme olanağı 

sağlamasıdır (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007: 1143).  

Tüketicilerin ürün ya da hizmetleri deneyimledikten sonra, bu 

tecrübeyi başkalarıyla paylaşması günümüzde yeni bir oluşum değildir 

ancak bu ağızdan ağıza pazarlamanın dijital dünyaya taşınması, 

yepyeni bir olguyu da beraberinde getirmiş durumdadır. Gelişen dijital 

dünyada internetin de aracılığıyla, kişilerin birbiri arasında yaptığı 

ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama olarak adlandırılmaktadır 

(Helm, 2000: 159).  

Geleneksel pazarlama ile kıyaslandığında, insanların insanlar 

üzerindeki etkisi 9 kat daha fazladır. Sosyal mecralar, kendi içerisinde 

kendi özelliklerine göre gruplaşan insanların var olması nedeniyle, 

etkileşimin ve reklamın çok daha hızlı yayıldığı kanallardır. Bu 

nedenle viral pazarlama da burada çok çalışmaktadır. Günümüz 

dünyasında başarılı ve büyük markaların yanı sıra, kenarda köşede 

kalmış, popüler olmayan markalar dahi sosyal medya hesabı açarak 

pazarlama yöntemlerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Oyunlar, 

yarışmalar, çekilişler ve dikkat çekmek için planlanan her türlü 

organizasyon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlar. Örneğin 

Türkiye’nin popüler hava yolu firmaları, sosyal medya hesapları 

üzerinden farklı kampanyalar düzenleyerek uçuş planları hakkında 

bilgi paylaşımı yapmaktadır (Akyol, 2013:  586). 

Tohumlamanın ve viral pazarlamanın en belirgin noktalarından biri, 

bir tüketicinin bir başka tüketiciye mesaj verme isteği uyandırmasıdır. 
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Tüketiciler, ilettikleri mesajlarda diğer alıcıların dikkatine çekecek 

mesajlar bulmaktadır. Bu nedenle; viral pazarlamada ve tohumlamada 

içerik ne kadar dikkat çekici ise o kadar çalışmaktadır. Eğlenceli, 

interaktif ya da ödül odaklı viral pazarlama mesajları, daha çok kişi 

tarafından yayılarak başarıya ulaşabilir.  

Sosyal medyada tohumlama çalışmalarından bir diğer önemlisi, marka 

taraftarlarının iyi tespit edilmesidir. Ürün geliştiriciler, sundukları 

ürün ya da servis konusundaki fiyat, arz ya da özellik gibi 

değişimlerde diğer tüketicilerin tepkisini sosyal medya üzerinden 

ölçümlemektedir. Ürünün gelişim evresi, bu nedenle markanın ve 

tüketicinin oluşturduğu bu denge üzerinden ilerlemektedir. Ürünün 

değişim evresinde sanal marka topluluğunun kurulması yöntemi, 

marka bilinirliğimin artması ve tüketici talebi gibi kolay ve ucuz bir 

yöntemle ilerlemesine yardımcı olmaktadır (Ferguson, 2008: 181). 

Kişisel bakım kategorisinde tohumlama 

Tohumlama terimi, döneme bağlı olarak değişim gösterse de, dijital 

öncesi dönemde genel anlamda ünlü isimlere popüler etkinlikler 

aracılığıyla ürün hediye etmek anlamı taşımaktaydı ve bütçeleri 

oldukça büyüktü.   Günümüz Dünyasında, influencerlar ürün 

tohumlama Dünyasına farklı bir boyut kazandırdı; şimdilerde, 

markalar bir ödeme yapmadan popüler isimlere ürün hediye ederek 

ürün reklamının hedef kitleye ulaşımını hızlandırmaktadır. Ünlü 

isimlerin aksine, bloggerlar içeriklerini doğrudan, içeriklerini 

görüntülemeyi seçen kişilere ulaştırır. Özel bir kitleye konuşan isimler 

kendi alanlarının meraklıları ile moda, güzellik, stil ve benzeri 
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konularda konuşur, ilham verir ki bu durum, marka için pazarlama 

stratejisi olarak tanımlanabilir. Kişisel bakım kategorisindeki 

markalar, özellikle yeni çıkan ürün tanıtımı adına tohumlama 

yöntemine başvurmaktadır. Yeni çıkan ürün ve varsa serisi, ürün 

özelliklerini ve kampanyasını anlatan kişiselleştirilmiş bir hediye notu 

eşliğinde influencera gönderilir. Yeni çıkan ürün özelliklerine önceden 

hâkim olanlar ve daha önce bu ürün benzerini deneyimlememiş 

olanlara özel İki farklı hediye notu da hazırlanabilir. Bu süreçte, yeni 

ürün tanıtılırken varsa serideki diğer ürünler de hatırlatılabilir.  

Paket gönderimi için farklı türlerden influencer seçilir; 

a. Güzellik bloggerları, 

b. Lifestyle bloggerlar, 

c. Ünlüler, 

d. Makyaj artistleri, 

e. Küçük ölçekli influencerlar. 

Alev Özkan, Burçin Ünaldı, Duygu Özaslan, Ezgi Kasapoğlu, Gamze 

Biran, Melis İlkkılıç, Merve Özkaynak, Rachel Araz Kirespi, Rüya 

Büyüktetik, Sebile Ölmez, Simay Özyiğit gibi binlerce takipçisi olan 

fenomen isimlerin aldıkları hediyelerin ardından sosyal medya 

kanalları üzerinden yaptığı tohumlama çalışmalarının, milyon dolarlar 

harcanan bir reklam çalışmasından daha etkili olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu fenomenleri kendi isteği ve ilgi alanı 

doğrultusunda takip edenler, maruz kaldıkları ürün reklamlarından, 

idol karakterlerden ve önerilerden doğrudan etkilenmektedir.  
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Z KUŞAĞI VE İDOL KAVRAMI  

1990’lı İdol, Türk Dil Kurumu ifadesiyle örnek alınan, en çok 

hayranlık duyulan kimse olarak ifade edilmiştir  (Türk Dil Kurumu, 

Erişim tarihi: 03.03.2020). İdol, dini bir imge ya da insanların 

hayranlık duyduğu ve hatta ibadet ettiği herhangi bir şey de olabilir. 

Eski Fransızca gelen Idole kelimesi, Pagan Tanrısı  ‘Eidolon’  için “Su 

veya Aynada Yansıma” anlamında kullanılmaktadır. Dinde bahsedilen 

idol, gerçek tanrı değil, tanrının bir temsilidir tıpkı günümüzde 

hayranlık duyulan rock yıldızları, sinema oyuncaları, bilim insanları 

ve ünlü isimler gibi... (Vocabulary.com, Erişim tarihi: 03.03.2020). 

Z neslinin neredeyse her anını geçirdiği dijital platformlar ve sosyal 

mecralar, idol kavramı oluşturmak ve hayranlık uyandıran isimleri 

bulmak, takip etmek için sunulmuş yepyeni bir Dünya düzeni 

durumunda. Dijital Dünyayı keşfeden kuşak, olmak istediği, kendiyse 

özdeşleştirdiği, beğendiği, hayranlık duyduğu ve idol aldığı kişinin 

neredeyse her anını takip etmekte ve onun yolundan ilerlemeyi 

hedeflemektedir. Bu durumda; neslin örnek aldığı isimlerin dijital 

Dünyada kontrolsüzce var olması, aynı zamanda gelecek açısından 

tehlike arz etmektedir. Günümüz Dünyasında artan dijital medya ve 

sosyal mecra kullanımı, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olanlar 

ve markalar için bir fırsat haline gelmiş durumda. Birçok marka, 

bilinirliğini arttırmak, akılda kalmayı sağlamak ve satışlarını arttırmak 

adına sosyal medya üzerinden farklı stratejiler uygulamakta. Hedef 

kitlelerine yalnızca kendi kişisel hesapları üzerinden ulaşamayan 

markalar, bu süreçte dijital Dünya’nın nimetlerinden faydalanarak 
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“celebrity” ünlü kavramına bir yenisi eklenmiş; “micro-celebrity” 

fenomen kavramı ortaya çıkmıştır. Fenomen isimler, takipçileri 

üzerindeki etkilerden faydalanmak ve onları etkilemek adına sosyal 

ağları üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetleri yapmaya başlamıştır. 

“Celebrity” kavramından farklı olarak “micro-celebrity”ler genel 

anlamda viral internet yoluyla popülerlik kazanan ve yine bu yol 

aracılığıyla takipçi kazanan kimseler olarak tanımlanmaktadır (Boyd 

ve Marwick 2011, 141).  

İdol olmanın gereklilikleri ve oluşturduğu sorumluluk  

1990’lı İdol Toplumda, neredeyse her dönem değişen bir popülerlik 

anlayışı var. Bir döneme damgasını vuran Madonna, Rihanna, 

Michael Jackson gibi isimler pop müzik dendiğince akla ilk gelenler 

de olsa da, dönem bu anlayışı da değiştirme gücünü taşıyor. Pop 

müzik, artık bu isimler yerine K-pop türünde müzik yapan BTS, Girls 

Generation, 2NE1 gibi gruplarla anılmakta. Pop müzik sanatçısı 

olarak anılsa da, toplum açısından “idol” olarak görülen bu isimlerin 

popüler olma süreçleri de elbette birer tesadüf değildir. İdol olarak 

seçilen kişiler, popüler şirketlerin yetkilileri tarafından özel olarak 

seçilmekte ve eğitimlerden geçirilmektedir. Dil eğitimleri, dans 

dersleri, nezaket, görgü kuralları ve dahası genel kültür adına dersler 

alan idoller, “kusursuz” tabir edilinceye dek eğitimlere tabii olup 

şirketlerle anlaşma imzalamaktadır. Olabildiğince katı kurallara sahip 

olan bu anlaşmalarda, idol olarak belirlenen kişi yalnızca yaptığı işle 

güncem olmalı, özel hayatıyla öne çıkmamalı, gerekliyse estetik 

operasyon geçirmeli ve dahası beslenme düzenine dahi dikkat etmek 
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zorundadır. Bununla da kalmayan şirketler, idollerin günlük 

yaşantılarını dahi kontrol altına alarak müdahale edebilmektedir.  

Milyonlarca hayranı olan Blackpink grubu üyelerinden Jeniie’nin 

estetiksiz hali ve operasyondan sonraki hali arasındaki fark, durumun 

en net özetlerindedir. Hayatın her alanında takipte olan, nereye giderse 

gitsin şık görünmek zorunda kalan idoller, çoğu zaman şirketler 

tarafından onlara verilen takma isimlerle boy göstermektedir.  

Fan gruplarına dâhil olmak için para ödemeniz, onlara uygun hal ve 

tavırlar sergilemeniz dahi gerekmektedir. İdol olarak gördükleri 

isimlere körü körüne bağlanan fan grup üyeleri, kimi zaman ölçüsünü 

tutturamadıkları sevgileri nedeniyle, ünlü isimlere siber zorbalıklarla 

zarar dahi vermektedir. Özellikle dijital dünyanın tam da içerisinde 

yaşayan Z kuşağı, iletişim kurdukları kişileri de sanal olarak görmekte 

ve özgürce diledikleri şantaj, nefret söylemi, suçlama ve dahası tehdit 

içerikli mesajlarla zorbalık yapma eğilimdedir. Siber zorbalık olarak 

adlandırılan bu durum, özellikle Z kuşağı çocuklarının psikolojik 

sorunlar yaşamasına, eğitim hayatında başarısız olmasına ve kimi 

zaman intihara yönelmesine dahi neden olmaktadır.  

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Konusu 

Mutlu olmanın ve bu hazza erişmenin en temel yolunun ‘toplumun bir 

parçası olabilme hali’ olduğu apaçık ortadır. Z kuşağı da, toplumun 

aktif bir parçası olduğunu kanıtlamak ve bunun temel gereklilikleri 
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için yapılması gereken ne varsa ortaya koymak adına çabalamaktadır. 

Son dönemin en popüler tüketim materyalleri arasında bir zorunluluk, 

bir dayatma olarak karşımıza çıkan ‘kişisel bakım ürünleri’ özellikle Z 

kuşağını hedef olarak belirlemiştir. Sosyal medya, idol alınan popüler 

isimler, okul, sosyal çevre ve dahası çok sayıda etkenin gücünün 

görüldüğü bu süreçte, Z kuşağı popüleri yakalamanın peşinden 

gitmektedir.  Bu araştırmada Z kuşağı tüketicilerinin, hangi ürün ve 

deneyimleri tercih ettikleri ve hangi motivasyonlarla bu kararları 

verdikleri araştırılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı hızlı tüketim toplumu içerisinde Z Kuşağının 

tohumlama etkisiyle kişisel bakım ürünlerine olan ilgisi, bu ilginin 

sosyal yaşamlarına yansıması ve tüm bunların idol kavramı ekseninde 

yorumlanmasıdır. Buna ek olarak Z kuşağının kişisel bakım ürünleri 

tercihlerindeki deneyimleri hayatlarının hangi alanlarına ne ölçüde 

dâhil ettiğini anlamlandırmak amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Önemi 

Araştırma öncesinde yapılan literatür taraması ve araştırmalar, Z 

kuşağının kişisel bakım ürünleri motivasyonları üzerine çok sayıda 

derinlemesine araştırma yapılmadığı, var olan bilgilerin yeterli 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Z kuşağı konusunda çok sayıda araştırma 

yapılmış olsa da, onların kişisel bakım ürünlerine bakış açısı 

konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Bu araştırmada, Z kuşağı ve 

onların kişisel bakım ürünlerine olan ilgisinin perde arkası 
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derinlemesine incelenmiştir. Çıkan sonuçlar Z kuşağının kişisel bakım 

ürünleri konusundaki motivasyonları daha net belirleyecek ve 

kategorize edecektir. Bu çıktılarla literatüre katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan mini grup 

çalışması yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak gözlem, katılım ve 

derinlemesine görüşmeler üzerinden nitel bir yol izlemek bu yaş 

grubundan daha sağlıklı ve doğal içgörüler edinebilmek amacıyla 

tercih edilmiştir. Zira anket yöntemiyle elde edilecek bulguların 

genelgeçer tespitlerin ötesine geçemeyeceği ve katılımcılar açısından 

anlamlı bulunmayacağı düşüncesiyle tamamen nitel yöntemlerle 

ilerlenmiş ve derinleşilmeye çabalanmıştır. Bu kapsamda dört adet 

mini grupla çalışılmıştır. Grupların tüm katılımcıları, araştırma 

kapsamında söz edilen Z kuşağı tüketicilerinden belirlenmiştir. Üç 

grup 4 genç kız katılımcıdan, bir grup 2 katılımcıdan oluşturulmuştur. 

Z kuşağı üyelerinden oluşan katılımcılara, yaşları itibari ile informal 

yollarla ulaşılmıştır.  İlk olarak informal sohbetle başlayan araştırma, 

katılımcı gözlemle devam etmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıla-

rın kişisel bakım ürünlerine olan merakı ve bu alandaki 

motivasyonlarına derinlemesine inebilmek adına mini grup çalışmaları 

tercih edilmiştir. Uygulanan bu kalitatif yöntem ile konunun 

derinlemesine inmek, çok sayıda farklı motivasyona ulaşmak ve 

bunları kategorize etmek mümkün olmuştur. Aynı zamanda, 

katılımcılar ile konu ile ilgili marka mağazaları ziyaret edilmiştir 
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böylece katılımcıların iç görüleri daha yakından tespit edilmiş ve 

deneyimlenmiştir. 

Analiz ve Bulgular  

Araştırmanın analiz bölümde mini grup çalışmalarının deşifre edilmiş 

metinleri, araştırmanın başında hazırlanan yol haritası ve sorular 

üzerinden çalışılarak, ortak duygu ve fikirler bir araya getirilmiş ve 

sonucunda belirli bir bölüm ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Bu 

bölüm ve kategorilerin altında sonucu desteklemek adına, grup 

çalışmalarında katılımcıların verdikleri görüşler de referans olarak 

paylaşılmıştır.  

Kişisel bakım ürünleri kullanım alışkanlıkları konusunda Z Kuşağı 

ile yapılan mini-grup analizi 

Araştırma kapsamında 4 farklı mini grup görüşmesi yapılmıştır. 

Yaşları 11 ila 14 arasında değişen 14 genç kız mini grup katılımcısı da 

Z kuşağı üyelerinden oluşturulmuş ve hepsine aynı sorular 

sorulmuştur. Literatür taraması ve diğer araştırmalar ışığında 

hazırlanan soru akışı ile, katılımcılardan konu hakkında detaylı bilgi 

alınması amaçlanmıştır. Araştırma ve görüşmelerin değerlendirilmes-

inden sonra 6 temel içgörü belirlenmiş ve her biri kendi içinde alt 

kategorilere ayrılmıştır.  

Z kuşağındakilerin kuşak kavramına ve kendi kuşaklarına dair hisleri  

Bu bölüm altında, katılımcıların kendi kuşaklarına dair hislerinin 

öğrenilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların kendi kuşaklarını tanıyıp 
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tanımadıkları, var oldukları dönemden memnun olup olmadıkları ve 

bunların nedenleri sorgulanmıştır. Kuşakları hakkındaki memnuniyet 

ve aidiyet hislerinin, tüketicilerin alışkanlıklarında farklı 

motivasyonlar yaratacağı düşünülerek sorular sorulmuştur.  

 

Kendi kuşağını tanıyanlar: Katılımcıların büyük bir kısmı, kuşak 

kavramından ve Z kuşağından haberdar olduklarını dile getirmiştir. 

Genel olarak benzer tanımlar yapan katılımcılar, kendilerini 

yaşadıkları dönemle de özdeşleştirdiklerini savunmaktadır.  

 

Kuşağından memnun olmayanlar: Günümüz Dünyasında etkin şekilde 

kendini belli eden dijitalleşme süreci, online Dünya düzeni ve 

beraberinde getirdiklerinden mutluluk duymadığını söyleyen 

katılımcılar, dijital dönemin olmadığı dönemlere merak duyduklarını 

dile getirmektedir. Katılımcıların bazıları, kendilerini içerisinde var 

oldukları kuşaktan ziyade, önceki kuşaklarla özdeşleştirmektedir. 

Kendilerinden önceki neslin daha cazip olduğunu savunan 

katılımcılar, ebeveynlerinin dile getirdiği eskiye duyulan özleme de 

değinmiştir.  

Telefona ve dijitale bağımlı kuşak olarak görülen Z Kuşağı 

katılımcılarına özel olarak sorulan sorularda, kuşağın en büyük 

problemlerinden biri dijitalleşmeye değinilmiştir. Dijitalleşen 

Dünyada tohumlamanın da etkisiyle sosyal medyaya ve internete 

bağımlı olan nesil, telefonlarına da manevi bir değer yüklemiş 

durumdadır.  Telefonu olmadan kendini değersiz hissettiğini, kapıdan 

dışarı dahi çıkamadığını söyleyen katılımcıların bir kısmı, bunun bir 
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bağımlılık olduğunu ve kendilerinin de bağımlı olduğunu kabul etmiş 

durumdadır.  

Sosyal medya kullanımları 

Günümüz dünyasında neredeyse gerçek hayatın içerisine dâhil olan 

sosyal medya, Z kuşağı için de oldukça önemli. Merak ettikleri, idol 

aldıkları, görmek istedikleri ya da hayatını bilmek istedikleri ünlü 

ünsüz herkesi sosyal medya hesabında takip etme olanağı 

bulabildiğini söyleyen katılımcılar, aileleri izin verdiği sürece bu 

Dünyada var olabilmekten şikayetçi de olsa, bu durumu kabul etmiş 

durumda. Bu bölümde kullanıcıların sosyal medya ile ilgili ne 

düşündüğü, hesapları olup olmadığı ve nasıl bir kullanım 

sergiledikleri sorulmuştur.  

Ebeveynlerinin sosyal medya hesaplarını kullananlar: Günümüzde 

popüler olanı yakalama, trendleri takip etme gibi kavramlar oldukça 

önemli bir yerdedir. Bu nedenle hızla değişen Dünya dinamiklerine 

ayak uydurmak isteyen katılımcılar, dijital Dünyada da online olma 

isteğini gizlememektedir. Katılımcıların bir kısmı içerisinde var 

oldukları döneme ayak uydurmak adına sosyal medya kullanmak 

istese de, yaş ve aile faktörü nedeniyle hesap açamamaktadır. 

Meraklarını tatmin etmek ve vakit geçirmek amacıyla ailelerinin 

sosyal medya hesaplarını kullanan tüketiciler, bu aktiviteyi de ailelerin 

kontrolü doğrultusunda gerçekleştirmektedir.  

Instagram bağımlısı olanlar: Tohumlama etkisinin en çok hissedildiği 

sosyal medyada, en çok tercih edilen platformlar arasında yer alan 
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Instagram, Z kuşağı tarafından da fazlasıyla ilgi görmektedir. 

Kendilerine idol aldıkları isimlerin neredeyse her anını gözlemlemek 

isteyen katılımcılar, hayranlık duydukları isimlerin onlarda bıraktığı 

“Halo Effect” etkisini de itiraf etmektedir. Z Kuşağının ta kendisi olan 

katılımcılar, sıklıkla dönemin en popüler sosyal medya mecrası 

Instagram kullandıklarını ifade ediyor. Başkalarının paylaşımlarına 

bakmak, fotoğraf video atmak ya da seyretmek amacıyla Instagram 

kullandıklarını söyleyen kullanıcılar, telefonlarının pilini bitiren 

uygulamanın da çoğunlukla Instagram olduğunu ifade ediyor.  

Beğenilmenin önemi  

Katılımcıların beğenilmek adına ne düşündükleri, bu kavramların 

onlarda ne gibi şeyler ifade ettiği açıklanmak istenmiştir. Böylelikle 

yapılacak analiz ve raporlamada katılımcıların bu kavramları 

kullanırken ne ifade ettikleri anlamlandırılacaktır. Dijital dünyanın 

gücü, beğeni kavramını her geçen gün ön plana çıkarmaktadır. Sosyal 

medya kullanımının artmasıyla etkinleşen idol kavramı, hare etkisi ve 

hayranlık uyandırma hissi, dijital nesli de etkilemiş durumdadır. 

Katılımcıların bir kısmı beğenilmeyi önemsemediğini söylese de, bir 

kısmı başkaları tarafından beğenilmenin onlar için ne kadar önemli 

olduğunu itiraf etmektedir.  

Başkaları Tarafından beğenilmeyi Önemseyenler: Medyanın gücüyle 

belirginleşen ve başkaları tarafından onay gören bir hal alma durumu, 

günümüz Dünyasında herkesi etkisi altına almış durumda. Özellikle 

sosyal medyada hayranlık uyandıran isimlerin her anını takip etme 
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bağımlılığı, dijital neslin “beğeni” kavramını da değiştirmektedir. 

Katılımcılar, hayranlık duyduğu isimler gibi olma, onlara benzeme ve 

onların yarattığı halo effect etkisinde kalmaya eğilim göstermektedir. 

Tüm bunlar, onların beğeni duygusunu tetikleyerek başkaları 

tarafından beğenilmeyi önemsemelerine neden olmaktadır.  

Beğenilme Konusunda Ortada Kalanlar: Tüketicilerin beğeni 

kavramını yorumlaması ve beğenilmenin onlar için gerçekten önemsiz 

olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. 

Katılımcıların bir kısmı, beğenilmenin önemli olduğunu itiraf etse de, 

beğeni uğruna yapacaklarını sınırlı tutacağını da söylüyor. 

Katılımcılar, beğenilmenin herkes tarafından önemsendiğini ve bu 

duygunun herkesin gururunu okşayacağını belirtseler de, beğenilme 

uğruna bir şeyler yapmayacaklarını da belirtiyor. 

Katılımcıların moda ve markalara karşı tutumları  

Hare etkisi yaratan idol etkisi ve sosyal medyanın gücüyle, moda ve 

marka bağımlılığı, kuşakları etkisi altına almış durumda 

görülmektedir. Bir başkasına benzeme, onun gibi olma, aynısını 

giyme ya da trendlere uyma hali, sosyal mecraların da etkisiyle 

özellikle genç kuşağı etkisi altına almış görünüyor. Katılımcıların bir 

kısmı “Kendime yakışanı giyerim”, “Ne olursa olsun önemli olan bana 

yakışması” dese de, bir kısmı marka bağımlısı olduğunu itiraf 

etmektedir. Bu bölümde katılımcıların modayı ne kadar takip ettiği, 

onlara ne ifade ettiği, markaların hayatlarında ne kadar etkili ve bir 

yere sahip olduğu anlamlandırılmak istenmiştir.  
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Marka Bağımlısı Olanlar: Tüketim kültürünün artması, popüler 

kültürün etkisi ve medyanın gücüyle sık sık değişen trendler, güncel 

olana uygun hareket etmek zorunda bırakmaktadır.  Her giydiğini, her 

yediğini, her gördüğünü, kısaca her anını sosyal medya üzerinden 

paylaşan bir neslin doğuşu, beraberinde bir takım sorunları da 

getirmektedir. Kendi neslinden üyelerin yaptıklarını izleyen 

katılımcılar, onlar gibi olma hayalini benimsemekte ve popüler olana 

uymak zorunda hissetmektedir. Katılımcılardan bir kısmı, marka 

bağımlısı olduğunu ve popüler mağazalardan sık sık alış-veriş 

yaptığını dile getirmektedir. Aynı zamanda, konuşmacılar yalnızca 

rahat rahat alış-veriş yapabilmek ve sonucunda daha iyi hissetmek 

adına bir an önce işe girip çalışmak, para kazanmak istemektedir. 

Katılımcıların yaş grubu dolayısıyla marka bağımlısı olma 

itiraflarının, araştırma sonrasında yapılacak analizlerde yol göstermesi 

amaçlanmıştır.  

Marka Takıntısı Olmayanlar: Kendi parasını kazanamamış olmak ve 

kendi kararını verme konusunda özgür olamama durumu, Z kuşağının 

yaş itibarıyla karşılaştığını düşündüğü en büyük problemler arasında 

yer almaktadır. Kimi yalnızca bu yüzden marka takıntısı olmadığını 

söylese de, katılımcıların bir kısmı kendine yakışanın peşinden 

gitmeyi tercih ettiğini ve her şeyi giyebileceğini belirtiyor. Z Kuşağı 

tüketicilerinin bir kısmı markalı kıyafetlerden ziyade, kendine 

yakışanı giymek istemektedir. Marka takıntısı olmadığını söyleyen 

katılımcıların bir kısmı, her yerden alış-veriş yapabileceğini de ifade 

ediyor.  
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Kişisel bakım ve makyaj  

Türkiye’de yaşam seviyesinin yükselmesiyle artan kişisel bakım 

ürünlerine merak, tüm kuşakları etkisi altına almış durumda. 

Toplumda refah düzeyinin artması, tüketicileri kişisel bakım 

ürünlerine yönlendirirken, başkaları tarafından beğenilme ve kendini 

ispatlama hali, kozmetik ürünlerine sevk etmektedir. Diş macunu, 

şampuan, krem, makyaj malzemeleri ve akla gelebilecek daha fazlası 

kişisel bakım ürünlerinin kullanımı, Türkiye’de gün geçtikçe artış 

göstermektedir. 

 

Bu bölümde, kişisel bakım kategorisini Z kuşağına ne ifade ettiği ve 

makyajın hayatlarında nasıl bir yer kapladığı sorgulanmıştır.  

Kişisel Bakım Ürünlerine Meraklılar: Kişisel bakım ürünleri, 

tohumlamanın ve idol kavramının etkisinin en çok hissedildiği 

konulardan biridir; ki katılımcılar da bunu itiraf etmektedir. Sosyal 

medya üzerinden tohumlama çalışmaları, halo etkisiyle hayranlık 

uyandıran idol alınan isimler ve dahası, Z kuşağını kişisel bakım 

ürünleri sektörünün içerisine almış bulunmaktadır. Küçük yaşlarda 

başlayan ilgi, birçoğunun büyüme esnasında da kişisel bakım 

ürünlerine olan merakını azaltmamıştır. Hayranlık duydukları dizi 

karakterleri, beğendikleri oyuncular, idol aldıkları ünlü ünsüz 

isimlerin kullandıkları kişisel bakım ürünlerinin verdiği ‘onlara 

benzeme hissi’ satın almaya ve kullanmayı talep etmeye 

yönlendirmektedir. Z kuşağının büyük bir çoğunluğu makyaj 

yapmayı, renkleri, bakımlı olmayı ve dikkat çekmeyi seviyor. Bir 
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kısmının ailesi izin vermezken, diğer bir kesim bu konuda özgür 

davranabiliyor. 

Özel Gün Makyajcıları: Yaş ortalamalarına bakıldığında, Z kuşağı 

için “özel gün” kavramının merak uyandırdığını söylemek mümkün. 

Katılımcılar, onlar için özel günleri sıraladığında düğünlerden, 

davetlerden, okul arkadaşlarıyla buluşmalarından ve okul partilerinden 

bahsetmektedir. Makyaj malzemelerini yalnızca özel günlerde tercih 

eden katılımcıların bir kısmı, kişisel bakım ürünlerini kullanmaya 

özen gösterdiğini de belirtiyor. Makyaj yapmayı sevdiğini söyleyen 

bir kısım katılımcı, yaşları gereği sürekli makyajla gezmenin hoş 

olmadığını ve yalnızca onlar için özel olan günlerde makyaj 

yaptıklarını belirtiyor. Şampuan, krem ve nemlendirici gibi kişisel 

bakım ürünlerinin bir kısmı, onların günlük hayatta da sıkça tercih 

ettikleri malzemeler arasında yer alıyor.  

Fenomen / Influencer Takipçileri: Özellikle sosyal medyanın 

oluşturduğu idol kavramı ve onların genç nesil üzerinde bıraktığı halo 

effect, Z kuşağını da fazlasıyla etkisi altına almış durumda. 

Fenomenlerin sosyal medya paylaşımları doğrultusunda giyimden, 

makyaja, hal ve hareketlerden konuşmaya kadar her konuda etkilenen 

Z kuşağı, aynı zamanda bu durumdan da gurur duymaktadır; çünkü 

idol aldıkları kişilerin sosyal medyadaki gücü, onlarda bıraktığı 

hayranlık etkisi ve onlara benzemelerinin şahane bir deneyim 

olduğuna inandırmış durumdadır. Katılımcılar, içerisinde bulundukları 

dönemin en etkili içeriklerden influencerlardan etkilendiklerini, onlara 

benzeme çabalarını ve onlar gibi olma hayallerini kabul etmektedir.  
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Kişisel Bakım Markalarına Sahip Olmak İsteyenler: Bu bölümde, 

katılımcıların kendilerini en çok özdeşleştirdiği ve sahip olmak 

istediği markalar tespit edilmiştir. Katılımcıların bir kısmı, sıklıkla 

kitleye hitap eden markalara gittiğini belirtse de, birçoğunun hayali 

lüks markalara sahip olmak. Markaların yarattığı halo effect ve haz 

duygusu, tüketicileri doğrudan etkilemektedir. Mağaza atmosferi, 

sunulan ürünler ve ürün deneyimlemenin verdiği hissin, katılımcıların 

motivasyonunu son derece arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle kişisel 

bakım ürünü mağazalarına sahip olmak istediğini belirten katılımcılar, 

özellikle içerisinde çok sayıda farklı marka barındıran mağaza 

zincirlerini tercih etmektedir.  

VSCO Girl ikonu 

Literatür araştırmasının ardından, dönem neslinin içerisinde 

bulunduğu durumu en yakından özetleyen kavramlardan biri olduğu 

analiz edilmiş, bunun üzerine katılımcılara sorulmuştur. Bu bölümde 

katılımcılara VSCO Girl kavramını anlatmak adına iki farklı video 

izletilmiştir: (https://www.dailydot.com/unclick/what-is-vsco-girl-

meme-90s; https://knowyourmeme.com/memes/vsco-girl). 

İzletilen videolar ve gösterilen fotoğrafların ardından, katılımcılar ile 

VSCO Girl kavramı hakkında detaylı bir sohbet gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle yeni nesil genç kızların sıkça kullandığı VSCO uygulaması, 

fotoğraf düzenleyicisi olarak da geçiyor. Bu uygulamayı kullanan 

genç kızlara etiket gibi yapışan “VSCO Girl”, genelde onların hoşuna 

da giden bir tanımlama. Bu kızlar genel olarak Birkenstock terlik, 
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Scrunchie saç bandı, Hydro Flask su şişesi, Brandy Melville tişört, 

Vans ayakkabı, arkadaş bileklikleri, Polaroid kameralar, pastel renkli 

ojeler, Carmex dudak kremi, dizüstü bilgisayarlarda ve su şişelerinde 

çıkartma kullanıyor. Neredeyse kullandıkları her şeyde birer marka 

bağımlısı olan bu grup, aynı zamanda kendini bu etiketle birlikte 

VSCO Girl olarak adlandırmaktadır. Bu tanımı ve VSCO Girl olmayı 

seven bir kısım katılımcı, bu kavramla anılmak istediğini 

söylemektedir. 

VSCO Girl Olarak Anılmak İsteyenler: Videoyu izledikten sonra, 

görüntülerden etkilenen ve onlar gibi olmayı tercih eden bir grup 

katılımcı, VSCO Girl olmak istediğini dile getirmiştir. Sosyal 

medyanın da etkisiyle, kendilerine idol aldıkları ve takibinde oldukları 

isimlere benzeme arzusu, onların VSCO Girl kavramına yakın 

hissetmesine neden olmaktadır. Renkli kıyafetler, makyaj 

malzemeleri, aksesuarlar ve dikkat çeken bir dış görünüş, 

katılımcıların bir kısmının hoşuna gitmiş ve onlar gibi olmayı 

istemesine neden olmuştur.  

Herhangi Bir Grup ya da Etiket Altında Anılmaktan Hoşlanmayanlar: 

Katılımcıların bir kısmı, herkes gibi olmak ve bir etiket altında 

anılmak istemediğinden, VSCO Girl kavramından hoşlanmadığını dile 

getirmektedir. Özel, tek ve kimsede olmayana sahip olmayı hedef alan 

bir kısım katılımcı, VSCO Girl ya da herhangi bir etiket altında 

anılmak istemediğini belirtmiştir.  
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SONUÇ  

Araştırma kapsamında Z kuşağı tüketicilerinin kişisel bakım 

ürünlerini tüketme isteğinin altında yatan duygu, düşünce ve 

motivasyonlar araştırılmıştır. Katılımcılar, yaş ortalamalarının küçük 

olması nedeniyle ailelerinden izin almadan herhangi bir eylemde 

bulunamamaktadır. Kişisel bakım ürünlerini hayatlarının farklı 

alanlarına farklı oranlarda dahil eden kuşak üyelerinin, bu konuda 

farklı motivasyonları bulunmaktadır.  

Görüşmeye aileleri eşliğinde gelen Z kuşağı üyeleri, genel olarak Z 

kuşağında olmaktan mutlu olsalar da, bir kısmı eskiye gitmeye, eskide 

yaşamaya isteklidir. Ailelerinden duydukları kadarıyla kendinden 

önceki nesilleri zihinlerinde tanımlayan yeni nesil kuşak kendilerinden 

umutlu olsa da, eskiyi merak etmektedir. Bir kısmı kendi kuşağını 

tanımlamakta zorlansa da, birçoğu kuşak kavramlarından haberdardır. 

Var oldukları döneme eleştirel gözle baksalar da, kendileri de bu 

çarkın içinde olduğunu fark etmiş durumdadır. Dijital çağın gücünü 

fazlasıyla hissettiğimiz Z kuşağının denk geldiği bu dönemde, 

katılımcılar da birer telefon bağımlısı olduğunu itiraf etmektedir. 

İhtiyaçları olmasa dahi, telefonlarının ellerinin altında olmasını ve her 

an ulaşılabiliyor olmayı tercih etmektedirler.  

En çok sosyal medyayı kullanan kuşak üyeleri, aynı zamanda müzik 

dinlemek, dizi izlemek, arkadaşlarıyla sohbet etmek ve alış-veriş 

yapmak için de telefonlarından faydalanmaktadır.  Kişisel 

hesaplarından alış-veriş yapma imkanları olmasa dahi, internet 
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sitelerinde gezinmek ve trendlerden haberdar olmak onları tatmin 

etmektedir. Sosyal medyanın en çok kullanılan mecralarından 

Instagram bağımlısı olan Z kuşağı, kimin ne giydiğini, kimin nereye, 

nasıl ve kimle gittiğini, neyin nasıl yapıldığı ve dahası her konuyu 

merak ettiklerini ve tüm bunlara hakim olmak adına sürekli online 

kalmaları gerektiğini savunmaktadır.  

Beğenilmek üzerine kurulu sosyal medya düzeninde, güzel olanı ve 

popüleri yakalama fikri de onlar için oldukça önemli. Bir başkası 

tarafından beğenilmenin önemini fazlasıyla önemseyen Z neslinin bir 

kısmının sosyal medya paylaşımları da beğeni saatlerine göre değişim 

göstermektedir. İçerisinde bulundukları dönemde popüler olanı bulma, 

trendleri yakalama, farklılaşma, özgün olma ve beğenilme ihtiyaçları, 

onları kişisel bakım ürünleri kullanmaya, modayı ve modaya yön 

verenleri takip etmeye sevk etmiştir. Sosyal medyayı hayatlarında 

tehdit olarak görseler de, başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı ve 

moda olması ve ayrıca hedonik eğilimlerini beslemesi nedeniyle 

sosyal medyaya bağımlı bir hayat sürmektedirler. Bu motivasyonlar 

oldukça az kişi tarafından dile getirildiğinden, tam olarak genel 

kategorilerde söz edilmemiştir.  

Z kuşağı üyelerinin büyük bir çoğunluğun sahip olmak istediği 

markalar, kişisel bakım ürünleri kategorisinden oluşmaktadır. Bir 

kısmı ambalajlamalarından dolayı Gratis, Watsons sahibi olmak 

isterken, bir kısmı gösterişli ve pahalı olması nedeniyle Mac ve 

Sephora’ya sahip olmak istediğini söylemektedir.  
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Ebeveynlerinden onay aldıkları sürece popüler markalardan alış-veriş 

yapmak, idol aldıkları isimlere benzemek adına makyaj yapmak, 

trendlerin peşinden koşmak onların için oldukça önemli olsa da, 

popülerleşen konulara konan etiketlenmelerden hoşlanmıyorlar. 

Literatür araştırması sonucu, Z kuşağının idol olarak gördüğünü 

öngördüğüm VSCO girl kavramından oldukça uzak durmaya özen 

gösteriyorlar. Her ne kadar ikonlara karşı duyarlı olsalar da, herhangi 

bir kategoriye ait olma ve etiketlenme durumundan haz etmedikleri 

gözlenmiştir.  

Araştırmaya başındaki çıkış noktamız, çevremizde gözlemlediğimiz Z 

kuşağının kişisel bakım ürünlerine olan tutkusunun azımsanmayacak 

kadar yoğun olduğu gözlemine dayanıyordu. Z kuşağında dair 

gözlemlerimiz doğrultusunda vardığım bu görüşün altında yatan derin 

sebepler olduğunu düşünerek araştırmaya girişmiştik. Literatüre 

bakıldığında, kuşaklar ve özellikle Z kuşağı konusunda çok sayıda 

araştırmayla karşılaşıldı. Ancak derinlemesine kuşaklar özelinde, ne 

yazık ki Z kuşağının kişisel bakım ürünlerine olan ilgisi konusunda 

yapılmış bir araştırmaya ulaşılamadı. Buradan yola çıkılarak, kalitatif 

bir zeminde Z kuşağının kişisel bakım ürünlerine olan ve pazarlama 

dünyasınca çeşitli tohumlama stratejiyleriyle körüklenen ilgisinin izi 

küçük çaplı bir temsil grubu üzerinden ancak derinlemesine 

araştırılmaya çalışıldı. Bunun için literatür taramasının yanı sıra, mini 

grup görüşmeleri yapılarak konu derinlemesine incelenmeye çalışıldı 

ve tohumlama stratejilerine idoller üzerinden ne denli açık olduklarını 

bulgulanmış oldu.  
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Derinlemesine yapılandırılan mini grup görüşmeleri ve katılımcı 

gözlemler sonucunda, Z kuşağı genç kızlarının geçmişe olan merakı, 

kendi kuşaklarını tanıma halleri, marka düşkünlükleri, kişisel bakım 

ürünlerine olan hayranlıkları ve bu yolda idol aldıkları kişiler 

sorgulanarak özellikle, kuşağın sosyal medyanın etkisiyle popüler olan 

kişisel bakım ürünleri kullanma merakı ve trendleri yakalama isteği 

ortaya çıkarılmıştır. Hiç şüphesiz küçük ölçekli bir temsilin ele 

alınmış olduğu bu sınırlı çalışmayı genellemek olası olmasa da, ileride 

yapılacak daha geniş kapsamlı Z kuşağı araştırmalarına ışık tutacak 

içgörüleri ortaya koyması açısından önemli bir kalitatif çabayı temsil 

ettiği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Pazarlama, ekonominin ve üretim endüstrilerinin vazgeçilmez bir 

unsuru olarak her geçen gün dönüşüme uğramaktadır. Küresel ölçekli 

rekabet koşullarında pazarlamaya yönelik farklı stratejiler ve 

uygulamalar ortaya çıkarken; yaklaşım tarzı da ürün ve/veya hizmetin 

kalitesi, fiyatı, dağıtımı ve tutundurulması gibi kalıplaşmış 

çerçevelerden uzaklaşmaktadır. İşletmeler, dönüşen dinamiklere uyum 

sağlayarak iletişim merkezli bir pazarlama anlayışını yönetsel 

süreçlerine dahil etmektedirler. Günümüzde pazarlama, “hedef kitle ile 

sistematik iletişim kuran ve sürekli hale getiren kurumsal bir karaktere 

bürünmekte” (Balmer ve Greyser, 2006: 730); “kurumsallığa 

odaklanmaktadır” (Elden ve Yeygel, 2006:206). İngiliz kurumsal 

iletişim danışmanı ve araştırmacısı David Bernstein, kurumsal 

pazarlama anlayışını, kurumun sahip olduğu felsefe, kimlik ve imajın 

toplamı şeklinde ifade etmekte ve başarıyı, ilke edinme ve süreklilik 

kazanma ile özdeşleştirmektedir (aktaran Balmer, 2001:82). 

Kurumsal pazarlamanın önemli bir ögesi olarak “kurumsal reklam”,  

kamuoyunun zihninde kurumun imajını artırmaya ve saygınlığın 

artırılması yoluyla müşterilerin kuruma olan bağlılığını güçlendirmeye 

katkı sağlayıcı konuma taşınmakta (Demir vd., 2013:5-6); “kimlik”, 

“imaj”, “kriz”, “finans”, “savunma” ve “sosyal sorumluluk” gibi 

sürdürülebilirlik eksenli kurumsal yapılanmanın konularına 

odaklanmaktadır (Karpat, 1999:68-69). Kurumsal reklamcılık 

anlayışının temel konu başlıkları altında yer alan “sosyal sorumluluk”, 
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kamuoyu ile ilişkilerin duygusal ve insani boyutlara taşınmasına 

yardımcı olmaktadır. 

Kurumsal reklamların özellikle sosyal sorumluluk reklamları 

aracılığıyla ela alındığı bu çalışmada kurumların sosyal sorumluluk 

kampanyaları kapsamında hazırladıkları kurumsal reklamlarda 

göstergeler aracılığıyla iletilen kurumsal kimlik öğelerinin kullanımı 

ele alınmaktadır. Kurumsal pazarlama ve kurumsal reklamcılık 

anlayışında “görsel kimlik”, “kurumsal kimlik”, “kurumsal imaj ve 

itibar” ve “kurumsal sosyal sorumluluk” öne çıkan konuları 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, kurumsal pazarlama ve kurumsal 

reklamların detaylı olarak incelenmesi önem kazanmaktadır. 

1. KURUMSAL PAZARLAMA VE KURUMSAL REKLAMLAR 

Dijital teknolojilerin bireyin günlük yaşam pratiklerinde yaygınlık 

kazanması, enformasyona kolaylıkla erişim ve denetleme 

mekanizmalarının artışı ile birlikte tüketici dönüşüme uğramış; bu 

bağlamda, farklı pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri geliştirilmiştir 

(Coşkun, 2008:4). Pazarlama, kavramsal olarak “ürün ve hizmete 

yönelik pazarların belirlenmesi, müşteri değerlerinin oluşturulması ve 

tanıtım faaliyetleri gibi çeşitli çalışmalar sonucunda müşteri kazanma 

eylemenin sürekli hale getirilmesi” (Kotler, 2000: 8) şeklinde ifade 

edilirken; kurumsal pazarlama, paydaşların kurumsal çerçevedeki 

çalışmalarına odaklanmakta ve kurumun geleceğini şekillendirilmesi 

noktasında “kurumsal marka” ile bağdaştırılmaktadır (Balmer 

2001:282).  
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Kurumsal pazarlama kampanyaları, (i) markaya yönelik güven duygusu 

oluşturma, (ii) hedef kitlenin zihninde rakip markalara göre daha fazla 

yer edinme, (iii) ürün/hizmet kalitesini yüksek düzeyde tutma, (iv) 

müşterilerle karşılıklı iletişimi sürekli kılma ve (v) hedef kitlenin 

zihninde kurumsal marka olgusunu yerleştirme gibi amaçsallıklara 

sahiptir (Yeygel ve Yakın, 2007:103). Kurumsal pazarlama sürecinde 

kurumun iç ve dış çevresi göz önünde bulundurulur ve bütün bu aktörler 

aracılığıyla değer oluşturma anlayışı esas alınır. Mevcut koşullardan 

hareketle ileriye dönük çerçeveler çizilmekte ve eylem planlaması tüm 

koşullar analiz edilerek gerçekleştirilmektedir. Kökeni 1950’lere 

dayanan kurumsal pazarlama anlayışının temeli, kurumsal çerçevede 

yaklaşım ve düşünce yapılarını harmanlayan Balmer ve Greyser’in 

(2006:733-735) ileri sürdüğü kurumsal pazarlama karmasına (6C) 

dayanmaktadır: Kuşku duyulmaz bir biçimde “ne” olunduğuna işaret 

eden “kurumsal kimlik” (character), “ne” olunduğunun hissedildiği 

“kurumsal kültür” (culture), “ne” olunduğunun söylendiği “kurumsal 

iletişim” (communication), “ne” olarak görülen “kurumsal itibar” 

(conceptualization), “kime” hizmet verilmeye çalışılan “pazarlama ve 

paydaş yönetimi” (components) ve “ne” söz verilen “kurumsal marka 

yönetimi” (covenant).  

Küresel rekabet çerçevesinde gelişen kurumsal pazarlama ve 

reklamcılık anlayışının özünü, ürün/hizmet satışını artırma çabasından 

ziyade kurumların iç ve dış paydaş ve çevreleriyle kurdukları iletişim, 

hesap verilebilirlik ve şeffaflık unsurları oluşturmaktadır. “Rakip 

kurumlara göre kamuoyu zihninde farklı konumda olmak, güçlü imaj 
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yaratmak, itibar kazanmak amacıyla kurumlar farklı türlerde reklam 

kampanyaları hazırlamaktadırlar” (Kuzucu, 2019:46). Reklam 

kampanyalarında ürün/hizmet ön plana çıkarılmakla kalınmamakta; 

aynı zamanda markanın “soyut” anlamlarına da odaklanılmaktadır. Bu 

yönüyle kurumların hedef kitleleri ile güçlü ilişkiler kurmasına 

yardımcı olmayı hedefleyen kurumsal reklam, “kurumların sahip 

olduğu itibar ve imaj unsurlarına katkıda bulunan, rakip kurumlardan 

farklı bir yere konulan, bilinirlik açısından yarar sağlayan halkla 

ilişkiler faaliyetleri” (Peltekoğlu, 2010:18) olarak ifade edilmekte; 

kurumun kendine has bileşenleri ele alınarak kurumun zihinlerde yer 

edinmesi sağlanmaya çalışılmakta; logo, slogan, renk gibi kurumsal 

kimlik ögeleri stratejik amaçlarla kullanılmakta; kurumun vizyonunun, 

misyonunun ve felsefesinin kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır 

(Elden ve Yeygel, 2006:292).  

Kurumların kamuoyunun bilgi düzeyleri, düşünceleri ve eylemlerinde 

geliştirmeye çalıştıkları değişim açısından kurumsal reklamların başarı 

sağlamasına katkı sunan kriterler “yaratıcılık”, “profesyonellik” ve 

“tutarlılık” boyutlarıyla ele alınmaktadır. Kurumsal reklam 

kampanyasında, kamuoyunun bilgi düzeyinde değişim amaçladığında 

“profesyonellik”, tutuma yönelik değişim amaçlandığında “yaratıcılık”, 

davranışa yönelik değişim amaçlandığında ise “profesyonellik” ve 

“tutarlılık” boyutlarına odaklanılması gerekmektedir. 

Kurum kültürünü ve kimliğini yansıtan farklı türde görsel ve işitsel 

öğelerle kurgulanan kurumsal reklamların kurum imajının 

oluşturulması, mevcut olumlu imajın güçlendirilmesi ve kuruma 
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yönelik olumsuz algının olumlu yönde değiştirilmesi gibi 

amaçsallıkları da bulunmaktadır. Uygulamaların temelinde 

bilgilendirme, ikna etme, toplumsal faydayı gözetme, hatırlatma, 

savunma unsurları yer almaktadır (Mert, 2018:107). Çalışmanın 

konusunu oluşturan sosyal sorumluluk reklamları ise halkla ilişkiler ve 

reklamcılık alanlarının bileşimini ifade etmektedir. Kurumlar bu 

çerçevede “nedene dayalı” pazarlama stratejilerini tercih etmektedirler. 

Kurum, müşterinin toplumsal/sosyal yardımda bulunmasını sağlayarak 

kendisine ilişkin olumlu yönde algı oluşturmaktadır (Kinnick, 

2003:445).  

“Sosyal sorumluluk” anlayışı, günümüz yönetişim süreçleri içerisinde 

önemli yere sahiptir. Stratejik yönetim planı içerisinde yer alan sosyal 

sorumluluk, kurum yönetimlerinin gündemde olan, dikkat çeken ve 

toplumun önemli kısmını ilgilendiren konular çerçevesinde 

şekillenmektedir. Kurumların paydaşları nezdinden hesap verebilir 

olmaları, sorumluluk anlayışının çehresini değiştirmiş; yönetsel 

süreçler kadar kurumsal imaj ve itibar konuları da önem kazanmıştır.  

Kurumların toplumsal konulara duyarlı olmaları, toplumsal sorunlarla 

bire bir ilgilenmeleri, sorumluluk davranışı geliştirmeleri hedef kitlenin 

kuruma yönelik aidiyet kazanmasının önünü açarken, kurumun bir 

marka olarak konumlanmasını da sağlamaktadır  (Peltekoğlu, 

2009:186). Kurumların gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk 

kampanyalarının geniş kitleler nezdinde duyurumu ise kitle iletişim 

araçlarından başarıyla yararlanmayı gerektirmektedir. Kurumun sosyal 

duyarlılığı, bir halkla ilişkiler ve reklam aracı olarak kamuoyunda 
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olumlu izlenim bırakma amaçlılığına hizmet etmektedir. “Kurumlar 

tarafından çeşitli iletişim mecralarıyla belli bir kitleye ulaştırılan ve 

harcamaya yönelten, sonucunda kuruma menfaat sağlayan dinamik bir 

süreç olan reklam, tüketicilere, müşterilere veya kurumlara, 

ürün/hizmeti kapsayan mesajları kitle iletişim araçlarını kullanarak 

sunmaktır” (Akbulut ve Balkaş, 2006: 13). Kurumlar, yürüttükleri 

sosyal sorumluluk kampanyalarını kamuoyuna sunmak ve bu sayede 

farkındalık geliştirmek için kurumsal reklam filmleri hazırlamaktadırlar 

(Kırarslan ve Akbulut, 2018: 45). Bu reklam mesajları, hedef kitle ile 

buluşmanın doğru yoludur ve zihinlerde olumlu izlenim bırakmayı 

sağlar. Ayrıca sosyal sorumluluk reklamları ile “alanında uzman 

çalışanları kuruma dâhil etme, yeni pazarlarda faaliyet gösterme imkânı 

bulma, müşterilerin aidiyet duygusunu kazanma ve saygın bir kurum 

haline gelme” (Canöz, 2016: 93-95) gibi unsurlar da öne çıkmaktadır. 

Sosyal sorumluluk kampanyaları için hazırlanan kurumsal reklamlar ile 

kurumsal kimlik, logo, slogan, renk gibi kurumu yansıtan somut 

öğelerin yanı sıra kurum kültürü, kurum felsefesi, kurum politikası, 

kurumun yaklaşımı gibi soyut öğeler de hedef kitleye aktarılmaya 

çalışılmaktadır. Kurumlar böylece hedef kitlelerinin zihninde rekabete 

girdikleri diğer kurumlara göre daha fazla yer almayı ve tüketicilerin 

satın alma tercihini olumlu yönde etkilemeyi hedeflemektedirler 

(Elden, 2005: 58-59). Bu bağlamda kurumsal reklamın bir türü olarak 

sosyal sorumluluk reklamlarında da kurum kimliği, kurum kültürü ve 

kurum felsefesine yer verildiği ifade edilebilecektir.  
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2. SOSYAL SORUMLULUK REKLAMLARINDA KURUMSAL 

KİMLİK SUNUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Kurumsal pazarlamanın öneminin arttığı son yıllarda kurumlar kimlik, 

imaj, itibar, kültür gibi soyut unsurları sembol haline getirerek 

ürün/hizmet satışını hareketlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 

oluşturulan kurumsal değerin müşteri tarafından satın alınmasını 

amaçlayan kurumlar, farklı kurumsal pazarlama kampanyaları üzerinde 

durmaktadırlar. Sosyal sorumluluk kampanyaları ise üzerinde durulan 

faaliyetlerin başında gelmektedir. Hazırlanan kampanyaları kurumsal 

reklamlarla kamuoyuna sunan kurumlar, müşterilerinin kuruma karşı 

aidiyet duygusu geliştirmelerini ve bunun sonucunda kurumun 

ürününü/hizmetini satın almalarını hedeflemektedirler. Hazırlanan 

kurumsal reklamlarda yer alan kurumsal kimlik öğeleri ve kurumun 

yapısını yansıtan unsurlar da hedef kitlenin aidiyet duygusu ve sadakat 

geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda hedef kitlenin 

zihninde yer edinmeyi sağlayan kurumsal kimlik öğelerinin kurumların 

hazırladığı sosyal sorumluluk reklamlarında kullanımı çalışmanın 

temel araştırma konusunu oluşturmaktadır.  

2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi, Kapsam ve Sınırlılıkları 

Kurumsal reklamlara teknolojik gelişmeler sonucunda farklı 

platformlarda rastlamak mümkündür. Rekabetin arttığı ekonomi 

dünyasında kurumların konumlarını garanti altına almaları ve/veya 

pazar paylarını genişletmeleri önem kazanmaktadır. Bu çerçevede 

kurumsal pazarlamanın bileşeni olan sosyal sorumluluk anlayışı, 

“topluma fayda sağlama” amacıyla uygulanmakta ve kurumsal kimliğin 
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değerini artırmak yönünde tercih edilmektedir. Gerçekleştirilen sosyal 

sorumluluk kampanyalarının hedef kitleye iletilmesi için kullanılan 

kurumsal reklamlarda kurumsal kimlik unsurları da yer almaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, kurumların hazırladığı sosyal sorumluluk 

reklamlarında hedef kitlenin zihninde yer edinmeyi sağlayan kurumsal 

kimlik öğelerinin kullanımını çözümlemektir. Bu bağlamda Garanti 

BBVA, Turkcell, Türk Telekom ve Türkiye İş Bankası kurumlarının 

hazırladıkları sosyal sorumluk reklamlarında yer alan kurumsal kimlik 

öğelerinin nasıl kullanıldıkları göstergebilimsel analiz yöntemi esas 

alınarak incelenmiştir.  

Sosyal sorumluluk reklamlarında “kurum kimliği” odaklı yapılan 

araştırmanın bulguları, nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel 

analizin özellikleri ile sınırlıdır. Araştırma, Garanti BBVA (2015), 

Turkcell (2014), Türk Telekom (2016) ve Türkiye İş Bankası (2016) 

sosyal sorumluluk reklamları üzerinden yürütülmüştür.  

2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada inceleme yolu olarak seçilen göstergebilim veya işaretler 

bilimi, işaret sistemlerinin analiz edilmesine yardımcı olmak için ortaya 

atılan varsayım, kavram, yöntem ve teknikleri ifade etmektedir. 

Göstergebilim matematik, müzik, görgü kuralları, simgesel törenler, 

sokak işaretleri gibi birçok alanda uygulanmaktadır (Anward, 1997’den 

aktaran Punch, 2005:218). Bu bağlamda göstergebilim, gösterge 

dizgelerini ele alan bir bilim olarak ifade edilmektedir. Gösterge ise 

gösteren (işitim sistemi) ve gösterilenden (kavram) oluşmaktadır 

(Şekertürk, 2019:129). Üzerinde inceleme yürütülen Garanti BBVA, 
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Turkcell, Türk Telekom ve Türkiye İş Bankası kurumlarının sosyal 

sorumluk reklamlarında yer alan kurumsal kimlik öğelerinin nasıl 

kullanıldığı sorusuna, göstergebilimsel yöntem yoluyla yanıt 

aranmıştır. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Küresel ölçekte faaliyet gösteren, bağımsız marka değerlendirme ve 

strateji danışmanlık şirketi olan Brand Finance tarafından 2020’de 

yürütülen çalışma kapsamında Türkiye’nin en değerli 100 markası 

belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırma evreni olarak Brand Finance’ın 

belirlediği “2020 yılında Türkiye’nin en değerli 100 markası” esas 

alınmıştır. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. “Amaçlı örnekleme yönteminde araştırmacı edindiği 

bilgi, tecrübe ve gözlemler ışığında, araştırmanın amacını da göz 

önünde bulundurarak örneklem belirlemektedir. Bu yöntemle 

belirlenen örneklemin evreni temsil etme yükümlülüğüne sahip olması, 

örneklem seçiminin ön koşulları arasında yer almaktadır” (Ural ve 

Kılıç, 2011:45). Bu doğrultuda araştırmanın örneklemi, Brand 

Finance’ın ortaya koyduğu 100 marka arasından, Türkiye’nin 

2020’deki en değerli 10 markası (sırasıyla Türk Hava Yolları, Ziraat 

Bankası, Garanti BBVA, Turkcell, Arçelik, Türk Telekom, Akbank, 

Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Ford Otosan) olarak belirlenmiştir. 

Yapılan incelemelerde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Arçelik, 

Akbank, Yapı Kredi ve Ford Otosan kurumlarının resmi YouTube 

kanallarında, sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında hazırlanan 

herhangi bir kurumsal reklama ulaşılamamıştır. Bu nedenle Garanti 
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BBVA, Turkcell, Türk Telekom ve Türkiye İş Bankası kurumlarının 

resmi YouTube kanallarında yayınlanan sosyal sorumluluk reklamları 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Garanti BBVA’nın “Türkiye’nin Hayalleri 

Var. Hayallerin Garanti’si var”, Turkcell’in “İyi Ki Varsın”, Türk 

Telekom’un “Gün Işığı Projesi” ve Türkiye İş Bankası’nın “Karneni 

Göster Kitabını Al” sosyal sorumluluk reklamları incelenmiştir. Her bir 

kurum için birer sosyal sorumluluk reklamı seçilip incelenmiştir. 

2.4. Araştırma Soruları 

Yapılan araştırma bağlamında sosyal sorumluk reklamlarında 

kullanılan kurumsal kimlik öğelerini incelemek üzere belirlenen 

araştırma soruları:  

• Araştırma Sorusu 1: Sosyal sorumluluk reklamlarında 

kurumsal kimlik öğeleri nasıl kullanılmıştır? 

• Araştırma Sorusu 2: Sosyal sorumluluk reklamlarında 

kurumsal kimlik öğelerini oluşturan unsurlar nelerdir? 

• Araştırma Sorusu 3: Sosyal sorumluluk reklamları kamuoyu 

üzerinde bir bilinç ve sağduyu oluşturmaya çalışmış mıdır? 

 

2.5. Analiz ve Bulgular 

Örneklem olarak belirlenen reklamların göstergebilimsel analiz 

bulguları şunlardır: 

a) Garanti BBVA Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 

Garanti BBVA hazırlamış olduğu reklam filmi ile birçok sosyal 

sorumluluk kampanyasını bir arada aktarmayı amaçlamıştır. 
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“Türkiye’nin hayalleri var. Hayallerin Garanti’si var” sloganıyla 

kamunun hayallerinin Garanti BBVA tarafından gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı vurgusu yapılmaktadır. Burada, Öğretmen Vakfı 

Akademisi’nden “İşte Hayata Atıl Projesi”ne, kadın girişimcilere olan 

desteklerden WWF Türkiye ile nesli tükenen hayvanları korumaya 

değin uzanan birçok sosyal sorumluluk projesinin altında Garanti 

BBVA’nın imzasının olduğu hatırlatılmaktadır. 

 

Görsel 1. Garanti BBVA Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=I91dKF3TsXc 
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Tablo 1. Garanti BBVA Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

İnsan Öğretmen, 

öğrenci, 

çalışan 

Hayallerini gerçekleştirmek uğruna engelleri 

aşmak için mücadele eden farklı yaş 

kategorilerine sahip bireyler 

Mekân Okul, İşyeri, 

Cadde, Ev, 

Kütüphane 

Zor coğrafyada bulunan bir okul, insanlığa 

fayda sağlayan çalışanların yer aldığı bir işyeri, 

özgürce hareket eden engelli bireyin bulunduğu 

ve onu sahiplenen bireylerin olduğu bir cadde, 

hayal kuran kişilerin olduğu bir ev ve bilgiye 

ulaşma imkânı tanıyan bir kütüphane 

Eylem  Hayallere 

ulaşma 

Birbirinden farklı hayatların kendi içerisinde 

çeşitli hayalleri gerçekleştirme çabası 

Başlık Türkiye’nin 

hayalleri, 

hayallerin 

Garanti’si var 

Garanti Bankası’nın desteklediği farklı 

projelerde yer alan bireylerin topluma fayda 

sağlaması 

 

Garanti BBVA sosyal sorumluluk reklamında dört gösterge öne 

çıkmaktadır: (a) İnsan göstergesi, “öğretmen, öğrenci ve çalışanlar”dır. 

Bu kişiler, hayallerini gerçekleştirmek için engelleri aşma mücadelesi 

veren farklı yaşlardaki bireylerdir. (b) Mekân göstergesi, “okul, işyeri, 

cadde, ev ve kütüphane”dir. Reklam filminde zor coğrafyada bulunan 

bir okul, insanlığa fayda sağlayan çalışanlarıyla bir işyeri, özgürce 

hareket eden engelli bireyin bulunduğu ve onu sahiplenen bireylerle bir 

cadde, hayal kuran kişilerin olduğu ev ve bilgiye ulaşma imkânı tanıyan 

kütüphane yer almaktadır. (c) Eylem göstergesi hayallere ulaşma 

davranışıdır. Birbirinden farklı hayatlarda sunulan hayalleri 

gerçekleştirme eylemi, filmde sunulan bireylerce temsil edilmektedir. 

Hayallere ulaşılmasında ise Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği 

projelerin etkisi vurgulanmaktadır. (d) Başlık göstergesi, “Türkiye’nin 

hayalleri, hayallerin Garanti’si var” ifadesidir. Filmin sonunda Garanti 
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BBVA’nın çevre, eğitim, spor vb. toplumsal konulardaki çok sayıdaki 

projesi sunulmuştur.  

b) Turkcell Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 

Turkcell’in hazırladığı bu reklam filminde eğitime verilen değere ve 

müşterilerinin eğitime gösterdikleri katkı vurgulanmaktadır. Reklamda 

emekli bireylerin genç, çalışkan bireyler tarafından aranarak 

eğitimlerine verdikleri destek için teşekkür ettikleri görülmektedir. Bu 

mesajın temelinde Turkcell müşterilerinin her zaman topluma faydalı 

oldukları aktarılmak istenmektedir. Müşterilerin eğitime destek 

olmasında Turkcell’in aracı rol üstlendiği vurgulanmaktadır. Samimi 

bir dille reklamın sonunda dış ses “İyi ki varsın” demektedir. 

 

Görsel 2. Turkcell Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=rOQjhPLoRio 
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Tablo 2. Turkcell Reklamı Göstergebilimsel Analizi 
GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

İnsan Ev hanımı, 

çalışan, 

öğretmen, 

sporcu  

“Kardelenler” projesi kapsamında eğitim 

desteği alan kişinin, projede katkısı olan 

Turkcell kullanıcısını arayarak teşekkür 

etmesi, Turkcell’in destekte bulunduğu birey 

ve kurumlar 

Mekân Ev, laboratuvar, 

otopark, okul, 

stadyum 

Bireyin çalıştığı laboratuvar, Celocan ile 

emekli bireyin örgü ördüğü ev ve 

Turkcell’in destekte bulunduğu kişiler ve 

kurumların yer aldığı çeşitli mekânlar 

Maskot  Celocan Her daim kullanıcıların yanında 

bulunduğunu hissettiren kurum renklerine 

bürünmüş karakter 

Eylem Güler yüzlü 

bireyler 

Birliktelik, dayanışma, sevgi, mutluluk, 

başarı 

Başlık İyi ki varsın Destekleme, teşekkür etme, logo 

 

Turkcell’in “Kardelenler” sosyal sorumluluk reklamı kapsamında beş 

gösterge bulunmaktadır: (a) İnsan göstergesi, “ev hanımı, çalışan, 

öğretmen, sporcu” bireylerdir. Kardelenler sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında eğitim için destek alarak bir meslek edinen kişinin, 

Turkcell müşterisini arayarak teşekkür etmesi reklam filminin öne 

çıkan mesaj stratejisidir. Turkcell’in destekte bulunduğu birey ve 

kurumlar da filmin insan göstergeleridir. (b) Mekân göstergesi, “ev, 

laboratuvar, otopark, okul, stadyum”dur. Reklam filminde bireyin 

çalıştığı laboratuvar, Celocan ile emekli bireyin örgü ördüğü ev ve 

Turkcell’in destekte bulunduğu kişiler ve kurumların yer aldığı çeşitli 

mekânlar bulunmaktadır. (c) Maskot göstergesi, “Celocan”dır. 

Celocan, her daim kullanıcıların yanında olduğunu belirten Türkcell’i 

temsil etmektedir. (d) Eylem göstergesi, güler yüzlü insanların 

davranışlarıdır. Bireylerin birliktelik, dayanışma, sevgi, mutluluk, 

başarı gibi eylemleri öne çıkmaktadır. (e) Başlık göstergesi, “İyi ki 
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varsın” ifadesidir. Reklam filmindeki ana mesajın “İyi ki varsın” 

olduğu ve destekleme, teşekkür etme davranışlarının öne çıktığı ifade 

edilebilir.  

c) Türk Telekom Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 

Türk Telekom’un “Gün Işığı” projesi kapsamında gerçekleştirdiği 

sosyal sorumluluk kampanyası için hazırladığı reklam filminde projeye 

yönelik bilgiler verilmektedir. Türk Telekom bu proje ile Türkiye’deki 

az derece görme engeli bireylere destek vermektedir. Verilen destek 

sonucunda bireylerin sanat, spor ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet 

gösterme imkânı bulduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca Türk Telekom, bu 

eğitimin erken yaşta verilmesinin önemli olduğunu belirtmektedir. 

 

Görsel 3. Türk Telekom Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JAqrpE4FrCw 
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Tablo 3. Türk Telekom Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

İnsan Az derece görme 

engeli olan 

çocuklar 

Türk Telekom’un vermiş olduğu destekle 

sanat, spor ve eğitim gibi birçok faaliyetin 

içerisinde bulunan az derecede görme 

yetisine sahip çocuklar 

Mekân Müzik salonu, 

spor salonu, 

yüzme havuzu, 

açık hava spor 

tesisi, resim 

atölyesi, derslik 

Piyanonun çalındığı müzik salonu, karatenin 

yapıldığı spor salonu, yüzme antrenmanın 

yapıldığı yüzme havuzu, patenin kullanıldığı 

açık hava spor tesisi, resmin çizildiği resim 

atölyesi, tabletlerin kullanıldığı derslik 

Nesne  Piyano, paten, 

resim, havuz, 

tablet 

Az derecede görme yetisine sahip çocukların 

zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı 

sağlayan piyano, paten, spor, resim, havuz 

ve tablet 

Başlık Türk Telekom 

Gün Işığı Projesi, 

logolar 

Az derecede görme yetisine sahip çocukların 

sanat, spor ve eğitim gibi faaliyetleri 

gerçekleştirme imkânı buldukları Gün Işığı 

projesi, projeyi oluşturan Türk Telekom ve 

diğer kurumların logoları 

 

Türk Telekom’un “Gün Işığı” sosyal sorumluluk reklamı kapsamında 

dört gösterge mevcuttur. (a) İnsan göstergesi, “az derece görme engeli 

olan çocuklar”dır. Reklamda gösterilen konumunda olan bu çocuklar, 

Türk Telekom’un vermiş olduğu destekle sanat, spor ve eğitim gibi 

birçok faaliyetin içerisinde yer almaktadır. (b) Mekan göstergesi, 

“müzik salonu, spor salonu, yüzme havuzu, açık hava spor tesisi, resim 

atölyesi, derslik”tir. Bu gösterge kapsamında piyanonun çalındığı 

müzik salonunun, karatenin yapıldığı spor salonunun, yüzme 

antrenmanı gerçekleştirilen yüzme havuzunun, paten kayılan açık hava 

spor tesisinin, resim çizilen resim atölyesinin, tabletlerin kullanıldığı 

derslik gösterilen konumundadır. (c) Nesne göstergesi, “piyano, paten, 

resim, havuz, tablet”tir. Az derecede görme yetisine sahip çocukların 

zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan piyano, paten, spor, 
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resim, havuz ve tablet gösterilen olarak etkinliklerin çağrışım aracı 

olarak yer almaktadır. (d) Başlık göstergesi ise Türk Telekom “Gün 

Işığı” projesi ve kullanılan logolardır.  

d) Türkiye İş Bankası Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 

Türkiye İş Bankası’nın “Karneni göster kitabını al” sloganı ile 2016 

yılında hazırladığı sosyal sorumluluk reklam filminde şubelere gelen 

öğrencilere ücretsiz kitap verilmesi aktarılmaktadır. Kampanya samimi 

duygular içeren bir senaryo üzerine kurgulanmıştır. Film, öğretmen-

öğrenci ilişkisi üzerinden hazırlanmıştır. Öğrencinin kitap okuduğu için 

uyuya kalması ve derse geç gelmesi ile başlayan film kitap okumanın 

önemini vurgulamaktadır. 

 

Görsel 4. Türkiye İş Bankası’nın Sosyal Sorumluluk Reklam Filmi 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5cXN8sZ7J3w 
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Tablo 4. Türkiye İş Bankası Reklamı Göstergebilimsel Analizi 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERİLEN 

İnsan Öğretmen, 

Öğrenciler 

Derse geç kalan öğrencinin öğretmenine yalan 

söylemesi, ardından öğrencinin kitap okurken 

uyuya kalarak derse geç kaldığını öğretmenin 

anlaması, Türkiye İş Bankası’ndan ücretsiz 

kitap alan öğrencilerin park ve bahçelerde 

kitaplarını mutlu ve huzurlu bir şekilde 

okumaları 

Mekân Okul, hayal 

âlemi 

Normal bir ders ortamı, derste anlatılan 

kitabın yansıması olarak hayal âlemi, 

öğrencilerin ücretsiz olarak aldıkları kitapları 

mutlu ve huzurlu bir şekilde okudukları park 

ve bahçeler 

Nesne  Kitap, Logo, İnsanlarla birlikte yaşayan, hayal gücünü ve 

bakış açısını geliştiren ve yeni dünyaları sunan 

kitaplar, Türkiye İş Bankası’nın kurumsal 

kinliğini temsil eden logo 

Başlık Karneni göster 

kitabını al 

Karnesini Türkiye İş Bankası şubelerine 

gösterip ücretsiz bir şekilde kitaplarını alan 

güler yüzlü ve samimi çocukları yansıtan ve 

Türkiye İş Bankası’nın topluma fayda 

sağlayan kültürünü anlatan slogan 
 

Türkiye İş Bankası’nın “Karneni Göster Kitabını Al” sosyal sorumluluk 

projesi kapsamında hazırladığı reklam filminde dört gösterge 

bulunmaktadır. (a) İnsan göstergesi, “öğretmen ve öğrenciler”dir. Derse 

geç kalan öğrencinin öğretmenine yalan söylemesi, ardından öğrencinin 

kitap okurken uyuya kalarak derse geç kaldığını öğretmenin anlaması 

ve sonrasında Türkiye İş Bankası’ndan ücretsiz kitap alan öğrencilerin 

park ve bahçelerde kitaplarını mutlu ve huzurlu bir şekilde okumaları 

reklamda gösterilmektedir. Reklamın ilk yarısı senaryo üzerine kurulu 

sahnelerden oluşmakta, ikinci yarısı ise bu sahnelere gönderme yapılan 

ana mesaj üzerinden yürütmektedir. (b) Mekan göstergesi, “okul ve 

hayal dünyası”dır. Burada sınıfta bir ders ortamı, derste anlatılan 

kitabın yansıması olarak hayal dünyası ve ardından da öğrencilerin 
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ücretsiz aldıkları kitapları mutlu ve huzurlu bir şekilde okudukları park 

ve bahçeler öne çıkmaktadır. (c) Nesne göstergesi, “kitap ve logo”dur. 

Bu gösterge, insanlarla birlikte yaşayan, hayal gücünü ve bakış açısını 

geliştiren, yenidünyaları sunan kitaplardan ve Türkiye İş Bankası’nın 

kurumsal kinliğini temsil eden logodan oluşmaktadır. Türkiye İş 

Bankası logosunun kullanılması ile kurumsal kimliğin hedef kitleye 

iletilmesi amaçlanmaktadır. (d) Başlık göstergesi ise reklamda 

“Karneni göster kitabını al” göstereniyle yer almaktadır. Bu 

göstergeyle, karnesini Türkiye İş Bankası şubelerine getirip ücretsiz 

olarak kitaplarını alan güler yüzlü ve mutlu -en önemlisi de kitap sever- 

çocukları yansıtan ve Türkiye İş Bankası’nın topluma fayda sağlayan 

yaklaşımını aktaran slogan öne çıkmaktadır. Burada aktarılmak 

istenilen mesaj, Türkiye İş Bankası’nın kurumsal yapısı itibariyle 

gelecek nesilleri desteklediği ve eğitimi önemseyerek ülkenin 

kalkınmasına katkı sağladığıdır. Ayrıca Türkiye İş Bankası sahip 

olduğu kurumsal kimlik öğelerini çeşitli göstergeler yardımıyla reklam 

filmine yerleştirerek kurumun yapısını hedef kitleye aktarmaya 

çalışmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İçinde bulunulan yüzyıl, küresel ekonominin egemen karakter olduğu, 

kurumların yerel ve ulusal boyutlardan uluslararası ve küresel ölçekli 

faaliyetler yürütmeye önem verdiği bir döneme işaret etmektedir. Bu 

dönemin kesin rekabet koşulları, teknoloji, dijitalleşme ve yeni iş yapış 

pratikleri ile kurumlar üzerinde sürüdürülebilirlik anlamında ciddi 

dönüşümler açığa çıkarmıştır. Bu bağlamda kurumsallık ve kurumsal 
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kimlik olguları ön plana çıkmıştır. Kurumsal kimlik, kurumsal itibar, 

kurumsal imaj, kurumsal marka ve kurumsal iletişim süreçleriyle bir 

arada ele alınmaktadır. Günümüz üretim, pazarlama, reklamcılık ve 

dağıtım mekanizmaları kurumsal kimlik oluşturma kaygısından hareket 

edilerek yeniden belirlenmektedir. Bütünleşik bir yaklaşımı gerekli 

kılan yeni yönetsel süreçler, kurumsal değerleri, kurumun hedef kitle 

nezdinde oluşturduğu izlenim/çağrışım yönetimi mekanizması 

üzerinden yürütmektedir. Kurumların yönetim fonksiyonu içerisinde 

stratejik önem taşıyan pazarlama süreçleri, “kurumsal pazarlama” 

başlığıyla anılmaktadır (Balmer ve Greyser, 2006:730). Ürün ve 

hizmetin yanı sıra kurumsal unsurları içeren kurumsal pazarlama, 

sosyal sorumluluk kampanyalarını etkili bir iletişim aracı olarak ele 

almaktadır. Kurumlar, sosyal sorumluluk kampanyaları 

gerçekleştirerek hem kamunun zihninde duygusal olarak yer edinmeyi 

hem de kurum kimliğini, imajını, itibarını üst seviyeye çıkarmayı 

hedeflemektedir.  

Kurumsal kimliğin toplum nezdindeki bilinirliğinin artmasını 

hedefleyen kurumsal reklamlar, kurumun vizyonunu, misyonunu, 

amaçlarını, kültürünü, iletişim yapısını ve görsel kimliğine yönelik 

değerlerini görsel ve işitsel göstergelerle vurgulayarak hedef kitlenin bu 

öğeleri zihninde konumlandırmasına yardımcı olmaktadır (Karpat, 

1999:68-69). Kurumsal reklam türleri arasında yer alan sosyal 

sorumluluk reklamları, sosyal sorumluluk kampanyaları aracılığıyla 

kurum ile hedef kitlesi arasında olumlu bir ilişki geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Görsel ve işitsel göstergeler kullanılarak iletilen 
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mesajlar, hedef kitlenin zihninde yer edinmekte ve satın alma 

davranışının açığa çıkmasını sağlayıcı potansiyel geliştirmektedir.  

Gerçekleştirilen çalışma, hedef kitlenin zihninde yer edinmeyi sağlayan 

kurumsal kimlik öğelerinin, kurumların hazırladığı sosyal sorumluluk 

reklamlarında kullanımını konu edinmektedir. Araştırmanın konusunu 

oluşturan sosyal sorumluluk son yıllarda kurumlar tarafından sıklıkla 

tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk faaliyeti 

yürüten kurumlar aynı amaçla sosyal sorumluluk reklamlarını da 

hazırlamaktadırlar. Bu çalışmada Garanti BBVA, Turkcell, Türk 

Telekom ve Türkiye İş Bankası kurumlarının hazırladıkları sosyal 

sorumluk reklamlarında kullanılan kurumsal kimlik öğeleri 

incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında değerlendirilen sosyal sorumluluk reklam 

filmlerinin göstergebilimsel çözümlemesi sonucunda, “Sosyal 

sorumluluk reklamlarında kurumsal kimlik öğeleri nasıl 

kullanılmıştır?” sorusuna yönelik olarak şunlara ulaşılmıştır:  

a) Kurumlar hazırladıkları sosyal sorumluluk reklamlarında 

topluma fayda sağlama, gelecek nesillere destek verme, 

eğitime yönelik karşılıksız faaliyetlerde bulunma gibi hususlar 

üzerinde durarak kurumsal kimlik öğelerini kullanmaktadırlar. 

b) Hazırlanan bu reklamların içeriği genel olarak sosyal 

sorumluluk kampanyaları hakkında bilgilerden ve kurumun 

sahip olduğu kurumsal unsurlardan oluşmaktadır. Kurumsal 

logo, kurumsal kimlik, kurumsal kültür, kurumsal imaj, 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 288 

 

kurumsal itibar gibi unsurlar reklamlarda belli başlı 

göstergelerle hedef kitleye aktarılmaktadır. 

c) Reklamlarda insan, mekân, nesne, başlık metin gibi 

göstergelere başvurulmuştur.  

 

“Sosyal sorumluluk reklamlarında kurumsal kimlik öğelerini oluşturan 

unsurlar nelerdir?” sorusuna yönelik olarak şunlara ulaşılmıştır: 

a) Kurumlar hazırladıkları sosyal sorumluluk reklamlarında logo, 

kültür, imaj, itibar, felsefe gibi kurumsal kimlik öğelerini 

kullanmaktadır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk konularının 

temel alınıp kurumsal kimlik öğeler kullanılarak kurumsal 

pazarlama bileşenlerine katkı sağlamaya çalışmaktadırlar.  

b) Kurumsal pazarlamanın öneminin arttığı son yıllarda kurumlar 

marka değerlerini optimal seviyede tutarak rekabette güçlü 

kalmayı hedeflemektedirler. Pazar rekabetinde güçlü kalmak 

için hedef kitlenin kurum ile bağ kurması sağlanmaya 

çalışılmakta; bu noktada, kurumsal kimlik öğelerine 

başvurulmaktadır.  

 

“Sosyal sorumluluk reklamları kamuoyu üzerinde bir bilinç ve sağduyu 

oluşturmaya çalışmış mıdır?” sorusuna yönelik olarak şunlara 

ulaşılmıştır: 

a) Kurumların sosyal sorumluluk kampanyaları çerçevesinde 

hazırladıkları kurumsal reklamlarda toplumsal konulara 

değinmeleri sebebiyle genel olarak reklamların duygusal 

içeriğe sahip olduğu ifade edilebilir.  
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b) Reklamlarda işlenen toplumsal konular, engelli bireylerin 

hayatını kolaylaştırmak, öğrencilere eğitim desteği vermek, 

küresel ısınma sonucunda nesli tükenen canlıların hayatta 

kalabilmelerini sağlamak gibi hususlara odaklanmaktadır. 

c) Gündemde yer alan toplumsal konular, kurumların hedef 

kitlelerinin dikkatini çekebilmesi açısından stratejik 

önemdedir. Bu tür konular kitleler tarafından samimi ve 

sorumluluk anlayışı çerçevesinde karşılanmakta ve toplumu 

eyleme geçirici nitelik taşımaktadır.  

 

Sonuç olarak kurumların sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında 

hazırladıkları reklamların içeriğinde bulunan çeşitli görsel, işitsel 

göstergelerle ve farklı sosyal sorumluluk konularıyla kurumsal kimlik 

öğelerini hedef kitleye iletmeye çalıştıklarını ifade etmek mümkündür. 

Kurumların bu çerçevede hem sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi 

hem de kurumsal yapıya değer katmayı hedefledikleri belirtilebilir. 

Bununla birlikte kurumsal ögelerin tüketici zihnini pozitif anlamda 

işgal etmesinin ürün/hizmet satışına katkı sağlayacağını söylemek 

yanlış olmayacaktır. 
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GİRİŞ 

Medya okuryazarlığı, medya mesajlarına eleştirel bir şekilde 

yaklaşmayı öğreten bir eğitimdir. Medya mesajlarının bir kurgudan 

ibaret olduğunu ve mesajların altında yatan içeriği anlamaya yönelik bir 

eğitimdir. Medya okuryazarı ise, bu mesajları anlamlandırırken, 

mesajların kar amaçlı yapıldığının farkında olan, alternatif kullanım 

imkânlarını bilen, bunlara ulaşabilen kimselerdir. 

Medya Okuryazarlığının iki ana noktası bulunur: Birincisi medyadaki 

içeriğe ulaşabilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi; ikincisiyse 

sunulan içeriği yalnızca anlamak değil, aynı zamanda bu medya 

içeriğini çözümleyebilme yeteneğidir. Bu bağlamda, dünyanın bütün 

gelişmiş ülkelerinde medya eğitimi veya medya okuryazarlığı dersleri, 

türlü seviyelerde okullarda ders olarak verilmektedir. Bu dersler, ya 

doğrudan müfredata koyulmakta veya müfredatta ilgili dersler içinde 

işlenmektedir. Ne şekilde olursa olsun, dersin yoğun olarak uygulama 

şeklinde işlendiği, öğrencilerin katılımcı, eleştirel ve yaratıcı yönlerini 

geliştiren bir biçimde planlandığı görülür (Solmaz ve Yılmaz, 2012: 

56).  

Medya okuryazarlığı kısaca, medya mesajlarına eleştirel bir şekilde 

bakabilme olarak tanımlanırken, aslında herkesin aynı görüşte olduğu 

bir tanım yapılmamıştır. 

Medya okuryazarlığı kavramının genel olarak kabul görmüş bir tanımı 

olmaması farklı bakış açılarının bir sonucu olmuştur. W. James Potter 

(1998), Medya Okuryazarlığı kitabında, bu alanda birçok bakış açısını, 
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dört temel medya okuryazarlığı uzmanlık grubunda ele almıştır. Bu 

grupları şu şekilde belirlemiştir:  

1. Medyanın ve kamu politikasının çocuklar ve gençler üstündeki 

potansiyel olumsuz etkisine ilgi duymuş olanlar, 

2. Bireylerin, medya içeriklerini işlemden geçirmek amacıyla 

gerekli olan beceriler alanında nasıl eğitileceğiyle ilgilenenler,  

3. Çocukların ve gençlerin medya içeriklerini değerlendirme 

yeteneğini geliştirme konusunda ailelere ve yetişkinlere 

yardımcı olacak öneri getirenler,  

4. Medya araçlarının toplum üstündeki etkilerini eleştirel olarak 

değerlendirenler.  

Bu bakış açılarının sonucunda, değişik medya okuryazarlığı tanımları 

birçok bilim adamı veya araştırmacı tarafından ortaya atılmıştır. Ancak 

medya okuryazarlığıyla ilgili literatür değerlendirildiğinde bir tanımın 

öne çıktığı ve uzmanların üzerinde görüş birliği geliştirdikleri 

görülmemektedir (Altun, 2008: 31). 

Bu çalışmada, medya okuryazarlığının gerekliliği anlatılarak, özellikle 

söz konusu haberler üzerinde bir çerçeveleme yapılmıştır. Çalışmanın 

amacı, ele alınan internet haberleri üzerinden medya okuryazarlığıyla 

ilgili farkındalık oluşturmaktır. 

Çalışmaya dâhil edilen haberler 2019 ve 2020 yıllarında yayınlanan 

haberlerden seçilmiştir. Bu konuda haberler seçilirken, daha çok Mavi 

Balina oyununu oynayan çocuğun kendisine zarar verdiği söylenen 
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haberler seçilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Hürriyet, Milliyet ve Sabah 

Gazetelerinden 33 haber incelemeye alınmıştır. 

Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmada, medya okuryazarlığının neden gerekli olduğu 

anlatılarak, özellikle ilgili haberler üzerinde bir çerçeveleme 

yapılmıştır. İçerik analizi yönteminin de kullanıldığı çalışmanın amacı, 

medyayı okumanın gerekliliğini, örnek internet haberleri üzerinden 

göstermektir. 

Çalışma kapsamında, medya okuryazarlığının gerekliliği ile ilgili 

birçok haber örneğiyle karşılaşılmıştır. Bu haberler, çerçeveleme 

yöntemi ve içerik analiziyle incelenmiştir.  

Medya okuryazarlığı ile ilgili internet haberleri, medyanın özellikle 

çocuklar ve gençler üstünde etkili olduğu gerçeğinden yola çıkılarak 

toplanmıştır. Bu konuda çocukları ve gençleri olumsuz şekilde 

etkileyen internet haberleri ele alınması sureti ile bir sınırlandırmaya 

gidilmiştir. 

İnternet haberleri, mavi balina oyunundan etkilenen çocuklar ya da 

gençler şeklinde çerçevelenmiştir. Hürriyet, Milliyet ve Sabah 

Gazetelerinin internet siteleri taranarak yapılan araştırma sonucu 

toplamda 33 haber incelemeye alınmıştır.  

Çalışma kapsamında, özellikle mavi balina oyununu oynayan ve 

oyundan etkilenerek kendilerine zarar veren çocuklarla ilgili haberler 

incelenmiştir. 
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Yöntem 

Çalışmada içerik analizi ve Mavi balina oyunu oynayarak kendisine 

zarar veren gençleri haberleştiren internet haberleri bağlamında 

çerçeveleme yöntemi de kullanılmıştır. Burada Mavi balina oyunundan 

bahsedilmesi de gerekmektedir: 

Mavi Balina Oyunu 

Teknolojinin giderek ilerlemesi sonucunda birçok çocuk ve genç, 

bilgisayar oyunlarını fazlasıyla benimsemiştir. Fakat bu durum 

tehlikelerini de peşi sıra getirmektedir.  "Mavi Balina" adı ile bilinen ve 

pek çok ülkede fenomen haline gelen bir internet oyunu çocuklar ve 

gençler için risk faktörü oluşturmaktadır.  

Oyuna ulaşım sağlamak için herhangi bir platform yoktur, gizlilik adı 

altında atılan linkler ile paylaşım yapılmakta ve bağlantıya 

tıklandığında bulaşan bir virüsle bilgisayarınızdaki bilgiler diğer 

taraflara aktarılmaktadır. 

Oyun 50 adet şiddet içeren görevden oluşmaktadır (yüksek sesle 

rahatsız edici görüntüler izlemek, bir müddet kimseyle konuşmamak, 

kesici bir aletle vücuda kesikler atmak) ve görevlerin gece saat 02:00’de 

yapılması istenmektedir. Özellikle 10-14 yaş aralığındaki çocukları 

hedef alan oyunun son görevinde bireyin kendini asarak ya da yüksek 

bir yerden atlayarak intihar etmesi beklenmektedir. 

Fiziksel şiddetin yanı sıra, oyuna devam etmek istenmediği zaman 

kişisel bilgileri ya da fotoğrafları kamuoyuna vermekle tehdit edilerek 

psikolojik zarara da uğratılmaktadır. Burada da en yoğun ve en büyük 
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duygularımızdan biri olan suçluluk duygusu çocuklarda tetiklenerek 

oyuna devam edilmesi sağlanmaktadır. Türkiye’de 150 çocuk ve gencin 

intiharının bu oyunla ilgili olduğu düşünülmektedir. 

1.Literatür Taraması 

1.1.Medya Okuryazarlığı 

Medya okuryazarlığı eğitimi aslında insanların yaşadıkları dünyada 

özellikle medya araçlarından sonra ortaya konulan mesajların 

kodlanarak gönderilmesi süreci içinde bu gizli kodların 

çözümlenmesidir. Ayrıca bu kodlara karşı daha bilinçli olunması ve en 

önemlisi de özgürlük alanı biçiminde görülen medya alanında 

seçicilikten ödün verilmemesi için düşünülüp ortaya konmaktadır (Pala, 

2017: 47). 

Medya okuryazarlığı, medyadan gelen içerikleri olduğu gibi kabul 

etmeyip, onların altında yatan mesajları da okumayı gerektirmektedir. 

Bu nedenle mesajların bir kurgudan ibaret olduğunun bilincinde olan 

çocuklar yetiştirmek, bu eğitimin amaçları arasındadır. 

Medya okuryazarlığının içeriği, geleneksel ve yeni medyadan oluşan 

iki alanda incelenmekte ve bu iki alanın birleştiği noktalar olduğu 

kadar, ayrıştığı alanlar da vardır. Özellikle eğitim aşamasında çocuklara 

ve gençlere verilen eğitimin bir parçası olarak içeriğe erişme ve mesajı 

değerlendirme, çözümleme, iletme yeteneğinin kazandırılması veya 

iyileştirilmesinin planlandığı medya okuryazarlığı konusunda yapılan 

teorik ve ampirik araştırmalar, yeni medyayı da kapsayacak biçimde 

genişlemekte ve zenginleşmektedir (Pospos Devrani, 2020: 24). 
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Medyanın etkin olduğu bir toplumda, aktif bir yetişkin olabilmek için, 

her bireyin farklı medya türlerini birbirinden ayırt etme; seyrettiği, 

okuduğu ve duyduğu her şeyden şüphe edebilecek ana soruları sorma 

becerisine sahip olma ihtiyacı bulunmaktadır. Birçok birey, edebiyat 

derslerinde bir şiirle kompozisyon arasındaki farkı bilmesine rağmen, 

şaşılacak bir biçimde aynı insanlar günlük gazeteyle market haber 

gazetesi arasındaki farkı; nelerin bir internet sitesini yasal, nelerinse 

yasadışı yaptığını ya da bir ürünün paketindeki reklâmın ürünü almamız 

için nasıl bizleri ayarttığını bilmemektedir. Bir medya mesajında 

bulunan çeşitli seviyelerdeki anlamları ortaya koymak ve en bilindik 

sorulara bile çok farklı cevaplar vermek, medya eğitiminin çocuklar ve 

gençler için ne kadar cazip ve yetişkinler için de ne kadar aydınlatıcı 

olduğunun bir göstergesidir (Jolls and Thoman, 2008: 16). 

Önemli olan bireyler için medyadan uzak durmak değildir. Asıl önemli 

olan, medya mesajlarının avantajlarından faydalanmak, 

dezavantajlarından sakınmak olmalıdır. Bu da ancak gelişen 

teknolojilere ayak uydurmakla olmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojileriyle sürekli kendini yenileyerek bireylerin 

hayatının her alanına hızlı bir biçimde giren medya mesajlarının, 

onların üzerindeki olumsuz etkilerine engel olmak gerekmektedir. 

Ayrıca bu mesajlardan en etkili bir biçimde faydalanabilmek amacıyla 

medya okuryazarlığı, her yaştan insan için kazanılması gereken en 

önemli bir becerilerden biri haline gelmiştir (Karaman ve Karataş, 

2009: 801). 
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1.2.Medya Okuryazarlığının Gerekliliği 

Eğitim, ülkenin insan gücünü yetiştiren, çağın gerektirdiği becerileri 

tespit ederek bunun için ortamlar hazırlayan bir kurumdur. Artık 

disiplinler arasında sınırlar kalktığı için, eğitim ekonominin de temel 

yatırımıdır. İnsan kaynağının kalitesinin, eğitimin ekonomik çıktısı, 

ekonomik verimlilik ve büyüme üzerindeki etkileri konusunda çok 

fazla çalışmalar yapılmıştır. Eğitim birey kalitesini artırırken, 

teknolojik değişim, çalışanın piyasaya katılımı ve sermaye birikimi 

üzerindeki etkileri vasıtasıyla ekonomik performans üzerinde olumlu 

etkisi bulunduğu da bilinmektedir (Topçu ve Türk, 2016: 459). 

İletişim teknolojilerinin bütün her yeri sardığı, özellikle internet ile 

birlikte her türlü bilgi, haber, vb. erişimin kolaylaşmasının yanı sıra, 

istemediği halde pek çok içeriğe maruz kalan insanların, hem ihtiyacı 

olana erişmesi, hem de istemediği mesajlardan kendini sakınabilmesi 

için öğretim süreci içerisinde medya okuryazarlık becerilerini almış 

olmaları gerekmektedir. Çünkü günümüz çağı, çok hızlı değişen 

enformasyon ve bilgi ortamına sahiptir. Doğru ve yanlış bilgiler sürekli 

olarak birikimli bir biçimde artmaktadır ve bireylerin doğru bilgiye 

erişebileceği (radyo, dergi, internet, tv, gazete vb.) medya araçlarından 

gerektiği gibi faydalanmak öncelikle medya okuryazarlığı eğitimini 

gerektirmektedir (Karaman, 2016: 334). 

Bireylerin sadece mesajlara ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda bu 

mesajlardan diledikleri gibi faydalanabilmeleri amacıyla da medya 

okuryazarlığı eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Çünkü internet, 
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bireyler için üretilmiş hazır enformasyonla doludur. Önemli olan doğru 

içeriği bulup, doğru şekilde kullanmaktır. 

Medyanın yaşamımızda giderek daha fazla yer bulması, bireylerin 

hayatlarını da bu araçlar aracılığıyla anlaması, algılaması ve 

değerlendirmesine sebebiyet vermiştir. Böylece bireyler kitle iletişim 

araçlarının gerçekliğine bağlı hale gelmişlerdir. Günümüzde medya 

araçları toplumsal hayatı belirleyen en önemli alanlardan biri olmuştur. 

Kimisine göre birinci güç kimisine göre dördüncü güç olarak 

değerlendirilen medyanın, güç sıralaması bir yana, sosyal hayatın en 

önemli aktörlerinden birisi olduğu ve modern dünyada çoğu bireyin 

hayatı medya vasıtasıyla algıladığı bilinen bir gerçektir. İletişim 

imkânlarının çoğalması ve farklılaşmasıyla, kişiler arası ilişkilerin 

yerini medya araçları aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim almıştır. Bu 

da halkın medyaya olan ihtiyacının giderek daha fazla artmasına ve 

yaşamın merkezinde yer almasına sebep olmuştur (İnce, 2019: 126). 

Her toplumun sosyal ve moral değerler sistemi vardır. “İyi”, “kötü”, 

ahlaki değer yargıları kuşaktan kuşağa toplumsallaşma yolu ile 

aktarılır. Bugünün gelişmiş kitle iletişim teknolojileri, küreselleşme, 

ekonomik ve politik rekabet, bir gecede değişen ülke sınırları, hızlı 

nüfus artışı ve bozulan ekolojik dengeler sonucu dünya hızlı ve sürekli 

bir değişim altındadır. Küreselleşme sonucu farklı kültürlerin ve yaşam 

şekillerinin iç içe yaşamak zorunda kalışı, her alandaki yoğun çıkar 

çatışmaları, hızlı ve stresli modern şehir hayatı hem kişilerin hem halkın 

mevcut değerler sistemini zorlamaktadır. Bugünün insanı sadece, insan 

hakları, toplumsal cinsiyet rolleri vb. gibi konularda mevcut değer 
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yargılarının geçerliliği hakkında değil; ileri teknolojinin dayattığı 

klonlama, ötenazi, çevre kirliliği gibi daha önce karşılaşılmamış 

konularda da tartışmalı, birçok alanda “uzlaşmaya” varılamamış bir 

dünyada yaşamaktadır (Treske, 2006: 10). 

İşitsel, görsel ve yazılı medya içerikleri karşısında savunmasız 

konumda olan çocukların ilköğretimden başlanarak eleştirel ve bilinçli 

bir medya tüketicisi ve de bunun yanında medya içeriği üreticisi olma 

bilincini kazandırmak gerekmektedir. Ayrıca kurguyla gerçeği 

birbirinden ayırt edebilme, genellikle medyanın işleyişini 

çözümleyebilme, meydanının mesajlarını değerlendirebilme ve 

çözümleme yeterliliğini kazandırma eğitimin ana amaçlarına eklenmesi 

gereksinimi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır (Elma ve Kesten, vd. 2009: 

95). 

2.Bulgular ve Değerlendirmeler 

Bu çalışmada, internet haberleri mavi balina oyununu oynayıp, 

çocukların kendisine zarar verdiği belirtilen haberler şeklinde 

çerçevelenmiştir.  

Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinin internet siteleri taranarak 

yapılan araştırma sonucu toplamda 33 haber incelemeye alınmıştır. Bu 

şekilde ele alınan haber başlıkları tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 1: Haber başlıkları 

Hürriyet Gazetesi Milliyet Gazetesi Sabah Gazetesi 

Korkunç şüphe! Yine 

mi? 

Mavi Balina oyunu üç 

can aldı 

Alişan’ın ölümünde 

‘Mavi Balina’ şüphesi 

Semih’in sır ölümü Korkutan rapor! 150 

gencin intiharında 

‘mavi balina’ şüphesi 

var  

Arda Yurtseven kaç 

yaşında ve neden 

öldü? Arda Yurtseven 

nasıl öldü. 

Sevda öldü arkadaşları 

kurtarıldı... Kolundaki 

sır 

Sefa’nın intiharında 

‘Mavi Balina’ şüphesi! 

Mavi Balina oyunu bir 

can daha aldı 

16 yaşındaki öğrenci 

intihar etti... Korkunç 

şüphe 

Mavi balina 

oyunundan kurtulanlar 

anlatıyor: ‘Sanal ölüm 

tuzağı’ 

‘Mavi Balina’ oyunu 

dehşetleri peş peşe 

geldi 

Berat’ın intiharında 

korkunç şüphe 

Sırlarla dolu ölüm! 22 

yaşındaki genç 

sevenlerini yasa boğdu 

Mavi Balina’da 

felaketler zinciri 

Liseli Burak yaşamına 

son verdi. Babasından 

şok ‘Mavi Balina’ 

iddiası 

Kendini kemerle 

asarak intihar etti! 

Korkunç şüphe... 

‘Mavi Balina’ oyunu 

Bursa’da can aldı 
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Emine yaşamına son 

vermişti... Notlarının 

arasından çıktı 

Mavi Balina’dan ihbar 

kurtardı 

Mavi Balina’nın 

talimatına uydu intihar 

etti 

‘Mavi Balina’ oyunu 

sonrası intihar ettiği 

iddia edilen Ahmet, 

toprağa verildi. 

16 Yaşındaki Tuna 

intihar etti! ‘Mavi 

Balina’ oyunu oynayıp 

oynamadığı 

araştırılıyor 

‘Mavi Balina’ liseli 

İbrahim’i ölüme 

sürükledi 

 Arda’nın ölümü 

mercek altında 

‘Mavi Balina’ oyunu 

oynayan çocuk intihar 

etti 

  ‘Mavi Balina’ oyunu 

Furkan’ın canını aldı 

  14 yaşındaki çocuğun 

ölümünde ‘Mavi 

Balina’ şüphesi 

  Tuna da ‘Mavi Balina’ 

kurbanı iddiası 

  Veysel’in ölümünde 

Mavi Balina şüphesi 

  Son dakika haberi kan 

dondurdu! Bir 
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çocuğun ölümünde 

daha mavi balina 

  13 yaşındaki kız 

çocuğunun intiharında 

mavi balina şüphesi 

  Pompalı tüfekle 

intiharda mavi balina 

şüphesi 

 

Milliyet Gazetesi’ndeki başlıklara bakıldığında, genel olarak tam bir 

cümleden oluşan haber başlıkları olduğu görülmektedir. Bu başlıklarda 

intihar şekillerinden bahsedilme oranı az olsa da nasıl intihar edildiğine 

değinilmiştir. Mesela bir haberde ‘Kendini kemerle asarak intihar etti!’ 

denmektedir. Yine Sabah Gazetesi’nde bir başlıkta ‘Pompalı tüfekle 

intiharda mavi balina şüphesi’ diyerek intiharın nasıl gerçekleştirildiği 

belirtilmiştir.  

Haber başlıklarına ilk olarak tam cümle kullanım sayılarına bakılmıştır. 

Bu kullanım oranı Grafik 1’de gösterilmiştir. 
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Grafik 1: Tam cümle kullanım oranları 

Tam cümleden kasıt, özne, yüklem ve diğer ögelerden oluşan 

cümlelerdir. Grafiğe bakıldığında, bu kullanımın en fazla Sabah 

Gazetesinde olduğu, en az kullanımın ise Hürriyet Gazetesinde olduğu 

belirtilebilir. Tam cümlenin kullanım oranları, gazetelerdeki haber 

sayılarıyla paralellik göstermiştir. 

Haber başlıklarında dikkat çeken diğer bir nokta ise, intihar edilme 

şekillerinin anlatılmasıdır. Hürriyet Gazetesi’ndeki haber başlıklarında 

intihar edilme şekilleri yer almamıştır. Bu gazetedeki başlıklar genel 

olarak, ‘korkunç şüphe, kolundaki sır, notların arasından çıktı’ diyerek 

haberin devamını okutacak nitelikteki başlıklardır. 

Söz konusu 3 gazete tarandığında, çocukların kendisine zarar verdiği 

belirtilen haber başlıklarının sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: 

25%

30%

45%
Hürriyet Gazetesi

Milliyet Gazetesi

Sabah Gazetesi
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Grafik 2: Gazetelerdeki ele alınan haber sayıları 

Haber başlıkları incelendiğinde, görüldüğü gibi Sabah Gazetesi’nde 

(%41) daha fazla çocukların zarar gördüğüne dair haber yapılmıştır. Bu 

konuda en az haber ise, Hürriyet Gazetesi’nde (%28) bulunmaktadır. 

Haber başlıklarındaki başka bir fark ise, ‘ölüm, can aldı, dehşet intihar’ 

gibi kelimelerin kullanım sıklığıdır. Bu kelimelerin kullanım sıklığı 

Grafik 3’de gösterilmiştir: 

Hürriyet 
Gazetesi

28%

Milliyet 
Gazetesi

31%

Sabah 
Gazetesi

41%
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Grafik 3: ‘Ölüm, dehşet, can aldı, intihar’ gibi kelimelerin kullanım 

sıklığı 

Buna göre, haber başlıklarına bakıldığında, bu kelimelerin daha çok 

Sabah Gazetesi’nde (% 53) yer aldığı görülmektedir. Bu kelimelerin en 

az kullanıldığı gazete ise Hürriyet Gazetesi’dir. (%18). 

Haber başlıklarında sık tekrar edilen diğer bir kelime ‘şüphe’ 

kelimesidir. Bu kelimenin kullanım oranları Grafik 4’ gösterilmiştir. 

 

Grafik 4: Haber başlıklarında ‘şüphe’ kelimesinin kullanım oranları 

Sabah Gazetesi
53%

Hürriyet 
Gazetesi

18%

Milliyet Gazetesi
29%

27%

27%

46%

Hürriyet Gazetesi Milliyet Gazetesi Sabah Gazetesi
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Grafiğe bakıldığında Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde söz konusu 

kelimeyi kullanım oranları aynıdır. Ancak Sabah Gazetesinde ‘şüphe’ 

kelimesinin diğerlerinden daha fazla kullanıldığı görülmektedir. 

Çalışmada ayrıca haber içeriklerine de bakılmıştır. Aşağıdaki grafikte 

haberlerde fotoğraf ve video kullanımı ve de haberlerin uzunluğu 

incelenmiştir. 

  

Grafik 5: Haber içerikleri 

Haberlerin içerikleri incelendiğinde ise, Hürriyet ve Milliyet 

Gazetelerinin haberlerini daha kısa bir şekilde hazırladıkları 

görülmektedir. Sabah Gazetesi’nin haberleri ise daha uzun ve bol 

fotoğraflı olduğu görülür. Diğer yandan, Hürriyet Gazetesi’nin 

haberlerinde daha çok video içerikleri olduğu bulunmaktadır. Diğer iki 

gazete ise, haber içeriklerini daha çok fotoğraflarla zenginleştirmiştir. 

SONUÇ 

Medya mesajlarının, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde oldukça 

etkili olduğu, onların davranışlarını, yaşam tarzlarını, inançlarını ve 

8
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H Ü R R İ Y E T  G A Z E T E S İ S A B A H  G A Z E T E S İ M İ L L İ Y E T  G A Z E T E S İ

Fotoğraf kullanımı Video kullanımı Uzun haber
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bakış açılarını değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, söz konusu 

mesajların eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi ve reyting ya da tiraj 

kaygısıyla üretildiğinin bilincinde olunması gerekir. 

Çocuklar izledikleri çizgi filmlerin, oynadıkları oyunların ya da medya 

mesajlarının öyle etkisinde kalıyor ki, bu etkiyle kendilerine veya başka 

kimselere zarar veriyor. Medya okuryazarlığı dersi şu anda ülkemizde 

6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ancak 

ilkokuldan itibaren zorunlu ders olarak okutulması daha faydalı olabilir. 

Elbette ki tek suçlu medya değildir. Bu konuda ailelerin sorumluluğu 

da büyüktür. Çocukların hangi oyunları oynadığı, internette gezinirken 

hangi sitelere daha sık girdiği takip edilmelidir. Ayrıca çocukların 

günde kaç saat bilgisayar kullandığı kontrol edilmelidir. Burada 

sorulması gereken soru: bu tür oyunları oynayan her çocuk bu kadar 

etkilenip intihar etmeye sürüklenmekte midir? Çocuklar ve gençler bu 

oyunlardan elbette ki etkileniyorlar. Ancak bu oyunlara ya da medya 

mesajlarına direnç gösterme derecesi önemlidir.  Medya okuryazarlığı 

eğitimi alarak, medya mesajlarının bir kurgudan ibaret olduğunun 

bilincinde olan gençlerin ve çocukların bu mesajlardan bu şekilde 

etkilenmeyecekleri bilinen bir gerçektir. 

Başka bir nokta da, medya mesajlarına ne kadar çok maruz kalınırsa 

etkilenme boyutu o kadar çok olmaktadır. Yani çocukların bilgisayar 

oyunlarını ne kadar sıklıkla ve ne kadar süreyle oynadığı önemlidir. 

Çünkü çocukların medya mesajlarından etkilenmesi birikimli olarak 

ilerlemektedir. Ne kadar fazla medya mesajlarına maruz kalırlarsa o 
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kadar çok hayata bakış açıları değişmektedir. Eğer çocuğun ruh halinde 

bir değişiklik varsa, çocuk yakından takip edilmelidir. 

Bu çalışmada, özellikle mavi balina oyununu oynayan ve oyundan 

etkilenerek kendilerine zarar veren çocuklarla ilgili haberler 

incelenmiştir.   

Ele alınan haberlerin başlıklarında, tam cümle kullanımı, ‘ölüm, dehşet 

can aldı, intihar’ ve sık kullanılan kelime olan ‘şüphe’ kelimesinin 

kullanım oranı, haberlerin sayıları ve içerikleri incelenmiştir. 

Sonuç olarak, araştırma, medya okuryazarlığı ile ilgili farkındalık 

kazandırması ve konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara örnek 

oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ 

Temelleri yirminci yüzyılın ortalarında atılan kültürlerarası iletişim 

bilimi küreselleşmenin de etkisiyle hem akademik çevrede hem de 

uygulama alanında hızla gelişen bir branş haline gelmiştir. Yirmi birinci 

yüzyıla gelindiğinde ise, kültürlerarası iletişimin bağlamlarında ve 

içeriğinde devrim niteliğinde gelişmelere tanık olundu. Teknolojik 

gelişmeler ve insanların uluslararası hareketliliği kültürlerarası iletişim 

kavramına yeni bir anlam kazandırmıştır. Yaygınlıktaki dikkate değer 

bu artış, artık kültürlerarası iletişime yönelik geliştirilecek ve 

uygulanacak daha sofistike yaklaşımlar, teorik çerçeveler ve analitik 

araçlar gerektirmektedir (Kaul,2017: 10).  

Kişilerarası iletişim seslenme veya konuşma geleneğiyle başlar. Tarih 

boyunca, mesajların yayılması sadece sözlü gelenekten yazıya, baskıya, 

kablolu elektroniklere, kablosuz elektroniklere ve nihayet dijital 

iletişime doğru ilerledi. Yakın tarihte mesaj yayılımındaki en büyük 

değişiklik, 1990'ların başında bilgisayarların ve internetin kullanıma 

girmesiyle gerçekleşti. O zamandan beri, iletişim ortamındaki bu büyük 

değişim, insanların medya algısını, zaman ve mekan kullanımını, 

medyanın ulaşılabilirliğini ve kontrolünü önemli ölçüde etkilemiştir. 

İçinde bulunduğumuz dijital iletişim çağında, iletişim açısından 

mesafeler ortadan kalkmış, dünya adeta  “küresel köy” e evirilmiştir.  

Dünyanın en uzak mecralarında yaşayan bireyler, saniyeler içinde 

iletişim kurabilmektedirler. Bilginin yayılımı hızlanmış ve bilgiye 

erişim inanılmaz biçimde kolaylaşmıştır. Zihinlerdeki mesafe kavramı 

köklü değişime uğramıştır. Diğer taraftan geleneksel kurumların 
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(devlet, hükümet, medya kartelleri vb) bilgiyi kontrol tekelleri önemli 

oranda kırılmıştır. Dijital medyadaki veya yeni medyadaki tüm bu 

yenilikler düşünme biçimimizi, hareket etme ve yaşama şeklimizi 

değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor (Chen,2012: 1; Uluç ve Yarcı, 

2017: 89; Cereci ve Çiftçi, 2021: 119). Örneğin, basılı ve elektronik 

medyanın ikili bir kodda hibritleştirilmesi olarak dijitalleşme, analoğu 

tamamen farklı bir üretim ve dağıtım modu gerektiren dijitale 

dönüştürür (Chen 2007: 95). Konuyla ilgili çalışan bilim adamları 

iletişimin dijitalleşmesiyle birlikte insanlık için en büyük 

değişimlerinden birisinin yaşandığını belirtmektedirler (Chen, 2012: 2; 

Uluç ve Yarcı, 2017: 89). 

Chen' e (2007)göre, dijital ya da yeni medyanın toplum üzerindeki 

etkisi, bilişsel, sosyal ve yeni bir estetik biçimi yönlerinde 

gösterilmektedir. Bilişsel olarak, yeni medya, doğrusal olmayan bir 

doğayı ve insanların medyayı kullanma şeklini doğrudan etkileyen 

içerik için beklentilerin yaratılmasını talep eder. Sosyal olarak, yeni 

medyanın en belirgin etkisi, büyük, homojen bir izleyici kitlesi için 

geleneksel tasarımın ortadan kalktığını ve yerini belirli ve bireysel bir 

çekiciliğin aldığı, izleyicinin istediği mesaja erişmesine ve 

oluşturmasına izin veren, kitlesellikten arındırma etkisidir. Bir diğer 

ifadeyle “demassifikasyon” dijital medyanın ürettiği en önemli sosyal 

etkidir (2007: 95). Görsel olarak, yeni medya, örneğin "etkileşim, 

manipülasyon, medya genelinde içeriğin önceden tasarlanması ve 

yeniden kullanılması, sanal deneyimin kasıtlı olarak yaratılması ve yeni 

içerik üretmenin bir yolu olarak örnekleme" anlamına gelen yeni bir 

dijital estetik görünüm ortaya çıkarmıştır (Chen,2012: 1). 
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Yeni medya aynı zamanda toplumsal düzeyde küreselleşme eğilimini 

hızlandıran ana güç olarak karşımıza çıkmakta ve gündelik yaşamın her 

alanında kendini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle küreselleşme 

eğilimi, toplumunun neredeyse tüm yönlerinin dönüşümüne yol 

açmıştır. Örneğin, sosyal ve kültürel olarak küreselleşme, bir 

topluluğun ne olduğu algısını değiştirdi, kültürel kimliğin ve sivil 

toplumun anlamını yeniden tanımladı ve kültürlerarası etkileşim için 

yeni bir yöntemin gerekliliğini ortaya çıkardı. Kısaca küreselleşmenin 

etkisi, medyadan kültüre, sanattan siyasete, hemen hemen tüm alanda 

kendini göstermektedir( Chen, 2012: 1; Kasap ve ark., 2018:516). 

Yeni medyanın kültürlerarası iletişim sürecini nasıl etkilediğini ortaya 

koymak amacıyla yürütülen bu çalışmada; yeni medyanın doğası ve 

küreselleşme ile karşılıklı bağımlı ilişkisi açıklandıktan sonra,  yeni 

medyanın kültürlerarası iletişim üzerindeki etkisi farklı açılardan ele 

alınarak incelenmiştir. 

YENİ MEDYA VE KÜRESELLEŞME 

Son yıllarda yeni medyanın hızlı gelişimi, toplumda küreselleşme 

eğilimini hızlandıran temel faktörlerden biri olmuştur. Kendine özgü ve 

benzersiz doğasıyla yeni medya, insan etkileşimini ve toplumu son 

derece bağlantılı ve karmaşık bir düzeye getirdi.  İşte bu yakınsama 

yoluyla, yeni medyanın ve küreselleşmenin karşılıklı gelişmesi, 

toplumsal yaşamın neredeyse tüm yönlerinin dönüşümüne yol açmıştır 

(Chen, 2012: 2). İlk defa ne zaman kullanıldığıyla ilgili farklı görüşler 

olan küreselleşme terimi çok farklı alanda yaygın kullanılan 

kavramların başında gelmektedir.  İleri sürülen bu iddialardan birine 
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göre ilk defa1963 yılında Kanadalı bilim adamı Mc Luhan tarafından 

kullanılan “küresel köy” kavramıyla ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

McLuhana göre, dünyanın belli bir kısmı küresel köy haline 

dönüşmektedir (Uluç ve Yarcı, 2017: 92). 

Giddens’a göre küreselleşme kavramı modernlik kavramıyla büyük 

çapta eşanlamlıdır. Çünkü yeni yüzyılda ‘dünya genelinde toplumsal 

temasların yoğunluğu’geçmiş dönemlerin tümünde olduğundan daha 

fazladır. Aslında küreselleşmeyi tam olarak anlamak için modernliği 

harekete geçiren güçlere bakılması gerekmektedir; yani iç içe geçmiş 

endüstrileşme, kapitalizm, askeri gücün baskınlığı ve devletçilik 

süreçlerinin özellikleri gereği nasıl küreselleşen bir gücü elinde 

bulundurduklarını anlamak gerekmektedir  (Held ve McGrew,2008: 71-

72). Bouman (2010)  küreselleşme fikrinin taşıdığı en derin anlamın, 

dünya meselelerinin belirsiz, ele avuca sığmaz ve kendi başına buyruk 

doğasını; bir merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, 

bir idari büronun yokluğunu, yenidünya düzensizliğini gösterirken 

(2010: 64),  Held ve McGrew ise küreselleşmeyi kıtalararası ya da 

bölgeler arasında akışlarla birlikte ağlar oluşturan, toplumsal temasların 

uzamsal örgütlenmesinde dönüşümü işaret eden bir süreç olarak 

belirtmektedir  (Held ve McGrew, 2008: 72). 

Toplumsal hayatta küreselleşmenin ortaya çıkışını, teknolojinin 

gelişimi ve ekonomik dönüşüm olarak iki ana eğilim açıklamaktadır. 

Bunlardan ilki, iletişim teknolojilerinin geçtiğimiz yüzyıldaki hızlı 

gelişimi, dünyanın her bölümünü birbirine bağlı bir ağa bağlayarak 

toplumsal hayatı temelden dönüştürmüştür. Teknolojik gelişme, 
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küreselleşmeyi kaçınılmaz ve geri döndürülemez hale getirmiştir. 

Aslında iletişim ve bilgi teknolojileri arasında küresel karşılıklı 

bağlantıya en önemli katkıyı internet sağlamaktadır. İkincisi, iletişim ve 

ulaşım teknolojisindeki yenilikler, dünya ekonomisinde yeni bir 

duruma yol açmıştır. Örneğin Coca-Cola, Exxon, Gillette ve Sony gibi 

şirketler, iş gelirlerinin %50'den fazlasını kendi ülkeleri dışındaki 

pazarlardan elde etmektedir. Yine, Marriott, Motorola ve Wal-Mart gibi 

sanayi şirketleri de son on yılda küreselleşmeye yönelik sistematik 

çabalar göstermeye başladıkları görülmektedir. Sonuç olarak ulusal 

ekonomilerin ve piyasaların eski yapısı giderek küreselleşen bir sisteme 

dönüşmüştür ve küreselleşmeye yönelik ekonomik değişimler, 

kaçınılmaz olarak çalışma dünyasının ana hatlarını değiştirerek, yeni 

tüketiciler, yeni şirketler, yeni bilgiler ve yeni işler getirmiştir (Chen. 

2005: 3-4). 

Chen’e (2012) göre yeni medyanın, dijitallik, yakınsama, etkileşim, 

hipermetinsellik ve sanallık olmak üzere beş ayırt edici özelliği vardır. 

Bunlardan ilki yeni medyanın en belirgin özelliği olan dijitalleşme ile 

çok büyük miktardaki bilginin sınırlı bir alanda toplanıp, işlenip 

saklanmasını mümkün kılmaktadır. İkincisi yakınsama ile, bilgisayar 

bilgi teknolojileri ve geniş bant iletişim ağlarının yanı sıra büyük medya 

şirketlerinin sürekli birleşmesi ile sergilenen endüstri yakınlaşmasına 

ve medya endüstrisinde medyanın materyal, ürün ve hizmetinin başarılı 

bağlantısı ve kombinasyonu ile kanıtlanan ürün ve hizmet yakınlaşması 

sağlanabilmekte; Üçüncüsü, yeni medyanın etkileşimli işlevi, yani bilgi 

kaynaklarının kullanımıyla ilgili olarak kullanıcılar ve sistem 

arasındaki etkileşimle, kullanıcılara etkileşim sırasında bilginin 
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içeriğini ve biçimini üretme ve yeniden üretme konusunda büyük bir 

özgürlük sağlamakta; yeni medyanın hipermetinsellikle yeni medya, 

bilginin özgürce dolaşabileceği ve kendiliğinden birbirine 

bağlanabileceği küresel bir ağ merkezi ortaya çıkarmakta ve bu küresel 

ağ olgusu ise, insanlar için ekonomik faaliyetlerin, kültürel kalıpların, 

etkileşim tarzlarının ve toplumunun diğer yönlerinin dönüşümüne 

öncülük edecek yeni bir yaşam deneyimi yeniden inşa etmekte; 

sanallıkla yeni medya, insanların sanal deneyim ve gerçeklik 

üretmesine olanak tanırken, aynı zamanda kişinin cinsiyetini, kişiliğini, 

görünümünü ve mesleğini özgürce değiştirme imkanı da sağlamaktadır. 

Yeni medyanın belirgin bu özellikleri sayesinde küreselleşme eğilimini 

tarihteki en yüksek düzeye çıkardığı görülmektedir (Chen, 2012: 2-3). 

Son yıllarda sosyal medyanın yaygın kullanımı da küreselleşmeye 

büyük bir hız kazandırmıştır. Sosyal ağların hızlandırdığı küreselleşme 

ise toplumsal, kültürel, iktisadi ve siyasal birçok alanda değişiklik 

oluşturmuştur. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle bireyler ve gruplar 

arasındaki iletişim çok ileri bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Tüm bu 

gelişmelerin sonucu olarak daha önce birbirine uzak ve değişik 

kültürlere sahip olan kişilerin ve toplumların hayat tarzları gitgide 

benzeşmektedir. İstekleri, merakları, yeme-içme, giyim şekli, mimik ve 

jestlerin kullanımı vb. konularda farklılıklar giderek ortadan kalkarak 

benzer bir stil oluşmaktadır. Aslında kültürlerarası etkileşim ve 

küreselleşmeyi tek taraflı bir süreç olarak zannetmemek gerekir. 

Etkileşim çift yönlüdür. Bir yandan küresel yerele ulaşırken diğer 

yandan da tam ters yönde yerelden küresele doğru bir akış olmaktadır, 
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işte bu durumda benzeşme kadar farklılaşmayı da oluşturmaktadır 

(Uluç ve Yarcı, 2017: 92-93). 

Bu noktada da belirtmek gerekir ki küreselleşmenin olumlu yönleri 

olduğu kadar, olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Küreselleşme, 

dünyayı küresel olarak bir köye dönüştürüp aynı anda birçok konudan 

haberdar etse de ve ya dünyanın birçok ülkesiyle benzer özelliklerin 

paylaşılmasını sağlasa da, tüm bunları çok uluslu şirketlerin birbirlerine 

benzeşen bakış açısıyla yapmasından dolayı tek tip toplum yapılarının 

oluşması için uygun ortam sağlamaktadır (Kasap ve ark., 2018: 518). 

Tüm  bu gelişmelerle birlikte, yeni medya ve küreselleşmenin birbirine 

bağlı ilişkisi açık olmasına rağmen, yeni medyanın beş ayırt edici 

özelliği (yani dijitallik, yakınsama, etkileşim, hipermetinsellik ve 

sanallık) ile küreselleşmenin beş belirgin özelliği (yani, diyalektik 

olarak dinamik, evrensel olarak yaygın, bütünsel olarak birbirine bağlı, 

kültürel olarak melezleşmiş ve bireysel olarak güçlü), bilim 

adamlarının daha fazla takip etmeleri için değerli bir araştırma konusu 

olmaya devam ediyor. 

İşte yukarda ifade edilen yeni medyanın, bu belirgin özellikleriyle 

küreselleşme eğilimini insanlık tarihindeki en yüksek düzeyine 

çıkardığı görülmektedir. Movius (2010:8), medyanın küreselleşmede 

merkezi bir yere sahip olduğunu ve bununda; 1) medya şirketlerin 

ürünlerini küreselleştirir; 2) küresel iletişim altyapısı, küresel bilgi 

akışlarını kolaylaştırır ve teşvik eder; 3) ve küresel medya şu anda nasıl 

iletişim kurduğumuz konusunda kilit bir rol oynamaktadır şeklinde 

ifade ettiği üç temel nedeni olduğunu belirtmektedir. 
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Çalışmanın sonraki bölümünde, ilk olarak yeni medyanın insan iletişim 

üzerindeki etkisini, özellikle kültürlerarası iletişim perspektifinden ve 

yeni medyanın kültürlerarası iletişim üzerindeki etkisi ele alınarak 

incelenecektir. 

YENİ MEDYANIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Teknolojik gelişmeler insanların gündelik rutinlerini değiştirmiş ve 

toplumlarda büyük etkilere sebep olmuştur. Teknolojide yaşanan 

değişimlerden biriside medyanın dijitalleşmesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dijital medya sayesinde eş zamanlı etkileşimin kurulması 

ve uzak mesafelerin kalkmasıyla insanlar bölgesel, ulusal veya 

uluslararası yer farklılıklarını hissetmez olmuşlardır. Yeni medya ve 

etkinliklerle, toplumu ve kişilerarası iletişimi yoğun ve komplike bir 

seviyeye taşıyan bu dijital medya hemen hemen tüm günlük yaşam 

rutinlerini değiştirmiştir. Kültürel durumlar, düşünme biçimleri ve ifade 

tarzları bireylerin yeni medyada davranma şekillerini etkilemektedir. 

Örneğin Ortak kültür bilincinin yüksek olduğu Asya ülkelerindeki 

üniversite öğrencileri sosyal medya platformlarını var olan sosyal 

ilişkilerini pekiştirmek için kullanırken, bireyselliğin ön planda olduğu 

ABD’li öğrenciler sosyal medya platformlarını daha çok eğlence amaçlı 

kullandıkları görülmektedir (Karlıdağ, 2020: 284). 

Yeni medyanın kendine özgü özellikleri ile toplumları birbirine 

bağlantılı ve karmaşık bir düzeye getirdi. Ancak aynı zamanda da 

geleneksel anlamdaki iletişimin varlığına da meydan okuyor 

(Chen,2012: 3). Yeni medya yalnızca mesajların biçim ve içeriğini 
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etkilemekle kalmadı, aynı zamanda farklı kültürlere sahip uzak 

ülkelerden insanların kültürlerarası iletişim sürecinde birbirleriyle 

paylaşabilecekleri iletişim ortamını da etkilemiştir. Aynı şekilde yeni 

medya farklı kültürel ve etnik gruplar arasındaki iletişim boşluklarını 

dışsal olarak besler. Yeni medyanın parçalı doğası, geleneksel kültürel 

dilbilgisini, kültürel temaları veya kültürel haritaları yeni bir kalıba 

dönüştürerek geleneksel kültürel mantığın kaybolmasına neden oldu. 

Kültürel kalıpların veya dünya görüşünün yeniden düzenlenmesi veya 

yeniden yapılandırılması, bir kültürün üyelerinin iletişim davranışlarını 

kendi toplulukları içinde yeniden düzenlemesini ve farklı kültürlerden 

insanlarla yeni bir etkileşim yolu öğrenmesini gerektirir. Yeni medya, 

toplumsal yaşamda, özellikle kültürlerarası iletişim sürecinde, kaygı ve 

belirsizlik derecesinin yeniden karıştırıldığı ve en yüksek noktasına 

ulaştığı yeni bir kültürü teşvik eder. Bu yeni duruma nasıl yeniden ayak 

uydurulacağı ve kültürel değişimin bu kaotik aşamasında farklı kültürel 

gruplardan insanlar için karşılıklı anlayış hedefine nasıl sorunsuz bir 

şekilde ulaşılabileceğinin yanında gündelik yaşamdaki pratik etkileşim 

için bilimsel araştırma ihtiyacı giderek artan bir şekilde zorunluluk 

haline gelmiştir (Kaul, 2017: 14). 

Yeni medyanın hızlı ve durdurulamaz gelişimi, farklı kültürlerin 

karşılaşmalarını artırmıştır. Farklı kültürlere mensup kişiler 

karşılaştıklarında birbirlerini anlamak için faydalandıkları dil ve sözsüz 

iletişim kodları, bu kodların kullanımıyla ilişkili olarak birbirlerinden 

farklı olan kurallar yüzünden problem yaratmaya başlar. Kodların farklı 

kullanımı ise tarafların birbirlerini anlamalarını etkiler. Fakat tarafların 

birbirlerini anlamaya yönelik gayretleri sayesinde kodlar zamanla 
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değişir, farklı kullanım kaidelerine göre de biçimlenerek zenginleşir 

(Kartarı, 2014: 50). Artan bu karşılaşmaların sonucu farklılıkların 

üstesinden gelme çabaları sonucunda, kültürlerarası iletişim bilimi 

iletişim disiplininde nispeten yeni bir araştırma alanı olarak ortaya 

çıkmış, ancak günümüzün dijital toplumunda onu gündelik hayatımızın 

giderek daha popüler bileşenleri haline getirmiştir. Kültür ve kimliği 

yaratmaya, anlamaya ve dönüştürmeye kültürlerarası iletişim yoluyla 

ulaşırız. Kültürlerarası iletişim, rahat, olağan referans çerçevemizin 

dışına çıkmamıza ve kültürümüzü farklı bir mercekten görmemize izin 

verebilir. Kültürlerarası iletişim, kültürlerarası iletişimin dinamizmini 

yakalamamıza yardımcı olan diyalektik yaklaşımında karmaşık, 

dağınık ve zaman zaman çelişkilidir. Etkili kültürlerarası iletişime 

ulaşmak için, farklılıkları esnek ve dikkatli bir şekilde yönetmeyi 

öğrenmeliyiz (Kaul, 2017: 15). 

Bu bağlamda yeni medya ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 

kişiler arasındaki etkileşim olanaklarını artırıp onlara daha fazla 

sosyalleşme şansı sunduğu gibi, topluluklar, uygarlıklar ve 

kültürlerarasındaki etkileşim imkanlarını da artırmış ve farklı kültürler 

arasındaki etkileşimi kaçınılmaz kılmıştır. Yaşanan bu gelişmeler farklı 

kültürler arasında yeniden iletişimi zorunlu kılmış, neredeyse yeni bir 

kültürleşme sürecine sokmuştur. Gelinen bu noktada kültürlerarası 

iletişimi önemli bir konuma getirmiştir. Kültürlerarası iletişimin 

öneminin artmasıyla birlikte oluşan yeni etkileşim şekilleri ve ülkelerin 

kurdukları yeni temas türleri, farklı kültürleri beraber yaşamaya, farklı 

kültürden gelen bireyleri birbirlerini kabul edip ilişki kurmaya 

zorlamaktadır (Karaca, 2015: 145). 
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Yeni medyanın kültürlerarası iletişimin farklı bileşenleri üzerine artan 

etkisinin fark edilmesiyle birçok bilim adamının konuya olan ilgisini 

artırmıştır. Shuter'a (2012: 219) göre “yeni medya kültürler arası 

iletişimi dönüştürüyor”; elektronik medya, çağdaş iletişim yöntemlerini 

değiştirmiştir (Movius, 2010). Chen, “ayırt edici özellikleriyle yeni 

medyanın toplumları son derece birbirine bağlı ve karmaşık bir düzeye 

getirdiğini, ancak aynı zamanda geleneksel iletişimin varlığına meydan 

okuduğunu iddia ediyor. ” “Yeni medya sadece bilgi/mesajların biçim 

ve içeriğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda insan iletişimi sürecinde 

insanların birbirlerini nasıl anladıklarını da etkiler” (Chen, 2012: 3). 

Chen (2012:4) mevcut literatürü inceledikten sonra, yeni medyanın 

kültürlerarası iletişim konusunda ortaya çıkan güncel alanların temel 

olarak üç kategori içerdiğini belirledi: (1) Ulusal/etnik kültürün yeni 

medyanın gelişimine etkisi, (2) yeni medyanın kültürel/sosyal kimlik 

üzerindeki etkisi ve (3) yeni medyanın (özellikle sosyal medyanın) 

kültürlerarası etkileşimin farklı yönleri üzerindeki etkisi (örneğin, 

kültürlerarası ilişki, kültürlerarası diyalog ve kültürlerarası çatışma) 

(Lebedko, 2014: 31). 

Özetle, yeni medyayı mitolojik ikiyüzlü Janus ile karşılaştırabiliriz.  

Yüzün biri, dijital neslin görmekten mutlu olduğu çok sayıda 'arkadaş' 

ile çevrimiçi konuşma fırsatı verir. Sosyal ağlar, yeni teknolojiler 

sayesinde durmadan bilgi üreterek, 'arkadaşların' bağlantıları 

sürdürmesine yardımcı olur. Ancak Janus'un diğer yüzü, yaygın 

küreselleşme yoluyla benzersiz azınlık kültürlerinin varlığını, kültürel 

kalıplarını ve yaşam deneyimlerini tehdit ediyor. Böylece ağlar, iletişim 
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tarzlarını ve diğer kültürlerarası iletişim kategorilerini dönüştürür ( 

Lebedko, 2014: 31). 

Konuyla ilgili literatür gözden geçirildikten sonra bu çalışmada 

Chen’nin belirlediği daha önceki bölümde belirttiğimiz (ulusal/etnik 

kültürün yeni medyanın gelişimi üzerindeki etkisi, yeni medyanın 

kültürel/sosyal kimlik üzerindeki etkisi ve yeni medyanın (özellikle 

sosyal medyanın) kültürlerarası etkileşimin farklı yönlerine etkisi)  

konuların incelenmesinin uygun olacağı düşünülerek çalışmanın bu 

yönde ilerlemesine karar verilmiştir. 

ULUSAL/ETNİK KÜLTÜR VE YENİ MEDYA 

Uluslararası elektronik değişim kültürü, etkileşimin sürecini ve 

sonucunu etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle, 

bir iletişim bağlamı olarak kültür, medyanın kullanımını belirleyebilir. 

Kültürel değerlerin yeni medyada sosyal ağ kurma sürecini etkileyeceği 

varsayılmaktadır. Hall'un (1976) düşük bağlamlı ve yüksek bağlamlı 

kültürler ve Hofstede'nin (2011) kültürel değerlerin bireycilik ve 

kolektivizm boyutları, kültür ve medya arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde kullanılan en yaygın modellerden ikisidir (Chen, 2012: 

4; Hofstede, 2011: 11). Örneğin, Kim, Sohn ve Choi’nin,(2011)  

çalışmalarında, kültürel değer yönelimlerinin bir kullanıcının yeni 

medyayı kullanırken tutumunu etkilediği sonucuna ulaştılar. Başka bir 

deyişle farklı kültürel bağlamlardaki bireyler, kendi yaygın kültürel 

değerlerini yansıtan farklı nedenlerle sosyal ağları kullanabilirler. 

Çalışmadaki bir diğer sonuç ise, öğrencilerin sosyal medyayı kullanma 

motivasyonlarının benzer olmasına rağmen, Bireyci, düşük bağlamlı 
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kültürdeki Amerikalı üniversite öğrencileri, eğlenceli ve rahat bir 

şekilde yeni arkadaşlar aradıklarında, sosyal ağlara karşı daha olumlu 

bir tutuma sahipken, kolektivist, yüksek bağlamlı kültürlerdeki Koreli 

öğrenciler uygun bir araç aracılığıyla sosyal destek arama konusunda 

sosyal ağlara karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır (Kim et al., 2011: 371). 

YENİ MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK 

Yeni medya ve küreselleşmenin yakınsaması, yeni metinsel 

deneyimler, dünyayı temsil etmenin yeni yolları, kullanıcılar ve yeni 

medya teknolojileri arasındaki yeni ilişkiler, biyolojik bedenin 

teknolojik medyayla ilişkisine dair yeni kavramlar ve yeni örgütlenme 

ve üretim kalıplarını da kapsayan insanlar için en az altı yeni deneyim 

getiriyor. Bu deneyimler, kaçınılmaz olarak, sosyal veya kültürel 

kimliğin geleneksel oluşumuna ve tanımına meydan okuyacaktır. Bir 

başka ifadeyle, yeni medyanın kullanımı, insanlar ve topluluklar 

arasındaki ilişkinin yoğunluğunu zayıflatarak ya da güçlendirerek 

kültürel kimliğin kökünü sarsmaktadır. Yeni medya ve küreselleşmenin 

yakınlaşmasının neden olduğu zaman ve mekân sıkışması, farklı sanal 

topluluklarda yeni kültürel kimliğin ortaya çıktığı evrensel bir siber 

uzay yaratmaktadır. Yeni medyanın oluşturduğu yeni kültürel kimlik, 

özgün bir ürün olarak kültürel kimliğin geleneksel anlamını, üyelere 

gruba aidiyet duygusu veren belirli bir grup bağlamındaki etkileşim 

yoluyla değiştirmeyebilir, fakat kültürel kimliğin, yani geçicilik, 

bölgesellik, sabitlik, etkileşim ve çokluk gibi geleneksel niteliklerine 

doğrudan meydan okuyacaktır. Daha spesifik olarak, yeni medyanın 
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desteklediği kültürel kimlik, artık coğrafi bir yerdeki (yani bölgesellik) 

insanların kabul süreciyle sınırlandırılan tarihsel gelişimin (yani 

zamansallığın) bir ürünü değildir (Chen, 2012: 5). 

Kültürel kimlik oluşumuyla ilgili teorilerden biri olan sosyal kimlik 

teorisine göre kültürel kimlik, sosyal gruplardaki iletişimi de etkileyen 

grup içi kimlik mirası olan sosyal gruplara üyelikten türetilir. Collier'e 

göre kültürel kimlik birlikte yaratılır ve müzakere edilir, onun itiraf ve 

atıf olarak adlandırdığı iç ve dış faktörlerden ve ayrıca iletişimden 

etkilenir. Bu kültürel kimlik görüşünün kökleri, benliğin başkalarıyla 

ilişki içindeki olmasıyla ilişkili olan 20. yüzyıl varsayımlarına 

dayanmaktadır; yani, sosyal kimlik, sosyal bağlam(lar)a bağlı olarak 

belirginliği değişen, fark edilebilir sosyal kimlik(ler) üreten, uzayda ve 

zamanda sabitlenmiş grup temas(lar)ına dayanır. Ancak, bireylerin 

başkalarıyla sanal alanlarda sayısız ve sürekli temasın olduğu yeni 

medya çağında, bu bakış açısı 21. yüzyılda kültürel kimliğin gelişimini 

ve korunmasını açıklamak için uygun ve yeterli midir? (Collier, 

2002’den akt. Shuter, 2012: 3).Singh, internetin gelişiyle birlikte 

bireylerin "sanal kültürlere", zamana veya mekana dayanmayan 

teknolojik, homojenleştirilmiş varlıklara dahil edildiğini savunuyor. 

Beniger ise, bu sanal kültürleri, fiziksel alana bağlı olan ve yüz yüze 

iletişime dayanan geleneksel organik toplulukların aksine sözde 

topluluklar olarak adlandırıyor (Beniger, 1987’den akt. Shuter, 2012: 

4). Singh'e göre, bu sanal kültürler önceden var olan kültürel kimlikleri 

değiştirebilir ve sosyal kimlik teorisiyle birlikte yaratılan, müzakere 

edilen ve geliştirilen geleneksel yerli kimlikleri tehdit edebilir(Singh, 

2010’dan akt. Shuter, 2012: 4). 
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Yeni medyadaki gelişmeler farklı kültürlerin karşılaşmasını artırmış ve 

sanal kültürleri oluşturmuştur. Oluşan bu sanal kültürlerde mevcut 

kültürel kimlikleri değişim yönünde tehdit etmektedir. Bu bağlamda 

sosyal bilimlerde ben, kişilik, kendilik gibi birçok kavramla aynı 

anlamda kullanılan kültürel/ulusal kimlik kavramı, bizler hangi 

kültürden/ulustan geliyoruz sorusuna karşılık kullanılmakta ve tarihsel 

ve özcü olarak iki açıdan incelenmektedir. Bunlardan ilki özcü açıdan 

kültürel kimlik, tamamlanmış bir durum ve oluşmuş bir öz olarak ifade 

edilmektedir. Diğeri tarihsel kavramaya göre ise kültürel kimlik, 

üretilen, devamlı bu üretim periyodunun içinde olan, hiçbir zaman 

tamamen bitmemiş, ilerlemeye ve dönüşmeye açık bir durum olarak 

kabul edilmektedir(Mora,2008:4). 

Kültürel kimlik, sosyal sınıf ve eğitim seviyesi gibi özellikler sosyal 

medya platformlarını kullanımında etkili faktörlerdir. Bireyler, kendi 

ulusal/kültürel ortamlarında kimlik oluşturmalarından dolayı yeni 

medyanın yaygınlaşmasıyla beraber kültürler arasındaki farkta 

artmıştır. Farkın artmasına karşın, değişik kültürlerin değerlerini 

yeniden sentezleyip farklı bir kimlik oluşturma çabaları da artmıştır. 

Bireyler kimlik oluşum aşamasında bir taraftan geçmiş kültürel 

özelliklerinden etkilenirken öbür taraftan da evrensel kültürel değerlere 

yönelip, geçmiş kültürlerine ait özelliklere sırt çevirmişlerdir (Uluç ve 

Yarcı. 2017: 95; Çiftçi, 2019: 27-30). Toplumları pek çok açıdan 

etkileyen sosyal medya platformları veya sosyal ağlar, dijital bir kimlik 

oluşturarak kişilerin fotoğraflarını ve etkinliklerini arkadaşlarıyla 

paylaşmalarına ve arkadaşlarının profillerini ve etkinliklerini takip 

etmelerine olanak tanımaktadır (Gündüz, 2017: 86).Özetle, yeni medya 
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veya sosyal medya platformları,  kültürel kimliği daha dinamik, akışkan 

ve göreceli hale getiren ve kültürel kimliğin özerkliği ve istikrarına sert 

meydan okuyan zaman ve mekan sınırı olmaksızın farklı türlerde yeni 

topluluklar kurmaya devam eden bir gelişmedir (Chen, 2012:5). 

YENİ MEDYA VE KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM 

Yeni medyanın kültürlerarası etkileşimin farklı yönleri üzerindeki 

etkisinin açıkça görülmesiyle birlikte kültürlerarası iletişimiyle ilgili 

çalışan bilim adamlarının konuya ilgisini artmıştır. Yeni medyanın, 

kültürlerarası etkileşime olan etkisi; kültürlerarası ilişki, kültürlerarası 

adaptasyon ve kültürlerarası çatışma olmak üzere üç boyutta ele 

alınabilir(Chen,2012: 5):  

-Kültürlerarası İlişkiler 

Yeni medya, özellikle Facebook, bloglar, MySpace, YouTube, Twitter 

ve Instagram gibi sosyal medya platformları, dünyanın her köşesinden 

insanların kendilerini belirli bir şekilde göstermelerine ve siber uzayda 

bağlantıda kalmalarına imkan sağlamıştır(Chen,2012: 5). Kültürlerarası 

iletişimin bu mecralar aracılığıyla kolaylaşmasıyla sosyal medya 

platformlarının, kültürlerarası iletişime etkisi bazı bilim adamlarınca 

“olumlu” olarak görülürken bazılarınca “olumsuz” olarak 

görülmektedir (Uluç ve Yarcı. 2017: 95). 

Elola ve Oskoz (2009)’un sonuçlarına göre, farklı kültürlere mensup 

bireylerin kendi blog sayfalarında kültürlerini ve memleketlerini 

tanıtarak, farklı kültürden kişilerle etkileşim kurmaları, kültürlerarası 

iletişim ve iletişim yeterliliğinin gelişmesini pozitif yönde etkilemiştir; 
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aynı şekilde kültürlerarası etkileşimde rekabet duygusunun artmasını 

sağlamıştır. Sosyal medya platformları Kişisel düzeyde kültürlerarası 

ilişkilere ek olarak, uluslararası iş ilişkilerinin kurulmasına da yardım 

etmiştir (Chen, 2012:5; Uluç ve Yarcı, 2017: 95).  

Bununla birlikte, yeni medya kültürlerarası iletişim üzerinde de 

olumsuz bir etki yaratabilir. Qian ve Scott’un sonuçlarına göre, 

Bloglarda çok fazla kişisel bilgi, özellikle de kişinin arkadaşları, 

işvereni ve diğerleri hakkında olumsuz bilgilerin ifşa edilmesinin, 

kültür içi ve kültürlerarası yapıcı insan ilişkileri kurmayı tehlikeye 

atmakta ve olumlu bir etkileşim ortamının oluşmasını engellemektedir 

(Qian ve Scott, 2007: 1428-1451’den akt. Chen, 2012: 6). 

- Kültürlerarası Adaptasyon 

Kültürlerarası adaptasyon, insanların yeni bir kültüre uyum sağlamak 

için yaşam biçimlerini ve iletişim kalıplarını değiştirmelerini gerektiren 

bir süreçtir. Ayrıca kültürlerarası süreçte iletişim kurabilmek önemli bir 

kişisel özelliktir. Çok sayıda insan okumak, çalışmak ve yaşamak için 

göç ettiğinden, göçten önce ve sonra başkalarıyla iletişim kurmak 

adaptasyon sürecini hızlandıran önemli bir özelliktir. Kültürlerarası 

süreçte ev sahibi kültür hakkında mümkün olduğunca çok şey 

öğrenmek, kültürel adaptasyonu önemli ölçüde etkilemektedir. Dahası, 

duygular üzerinde kontrol sahibi olmak, kişinin öğrenme ve anlama 

becerisini etkilerken, başka bir kültürde yaşamaya uyum sağlamada 

daha açık ve esnek davranabilmeyi kolaylaştırmaktadır (Sawyer ve 

Chen, 2012: 154). 
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Sosyal medyanın günümüzde hızla artan kullanımı ve uygulamaları, 

onu bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp kültür ve iletişimin bir parçası 

haline getirmiştir. Bu nedenle sosyal medyanın kültürlerarası iletişim 

ve kültürel uyum sürecindeki etkilerinin incelenmesi oldukça 

önemlidir. Özellikle kültürel adaptasyonda uyum en önemli 

faktörlerden biridir ve bu süreç sosyal medyadan etkilenmektedir. Yeni 

medya kültürlerarası uyumu kolaylaştıran önemli bir gelişmedir. 

Yabancı öğrencilerle birlikte memleketini terk ederek başka ülkelere 

göç etmiş bireylerin çevreye uyum sağlamasında ve gittikleri 

memleketin kültürüne uyum sağlamalarında özellikle yeni medyanın 

önemli rolü bulunmaktadır (Karlıdağ, 2020: 285; Seyfi ve Güven, 2016: 

26; Zaw, 2018: 82). 

Sawyer’ın (2012) sonuçlarına göre, sosyal medya platformları 

uluslararası öğrencilerin, hem ev sahibi ülkelerdeki bireylerle hem de 

kendi aileleri ve arkadaşlarıyla daha kolay etkileşim kurmaların 

sağlamaktadır. Bir diğer ifadeyle yeni medya uluslararası öğrencilerin 

ev sahibi kültüre daha fazla entegre olmalarını ve kendi ülkeleriyle daha 

rahat bağlantılarını sürdürmelerini sağlamaktadır. Başlangıçta özlem 

duygularını azaltmak ve kültürel şoku hafifletmek için, aileyle kurulan 

iletişim zamanla yerini, ev sahibi ülkelerdeki bireylerle kurulan 

iletişime bırakmaktadır (Sawyer,2012: 1; Uluç ve Yarcı, 2017: 97). 

Ayrıca, Croucher (2011),  sosyal ağların kültürel adaptasyon üzerindeki 

etkisini araştırdığı çalışmasında, yetiştirme teorisi ve etnik grup 

canlılığının entegrasyonu sayesinde, sosyal ağların göçmenlerin baskın 

kültürle etkileşimlerini ve grup içi iletişimi etkilediği yönünde bir 
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model ileri sürmüştür. Croucher, (1) “Kültürel adaptasyon sırasında, 

sosyal ağ siteleri göçmenlerin baskın kültürle etkileşimini etkiler” ve 

(2) “Kültürel uyum sürecinde sosyal ağ sitelerinin kullanımı 

göçmenlerin grup içi iletişimini etkileyecektir” şeklinde belirttiği 

başarılı iki tane önerme ileri sürmüştür. Yazarın ileri sürdüğü, baskın 

kültürün algılanması, baskın dil veya kültürel normlara aşinalık, baskın 

veya etnik kültürle özdeşleşme, baskın siyasi sisteme dahil olma ve 

kültürlenme motivasyonunu içeren önermeler, sosyal medyanın 

göçmenlerin ev sahibi kültüre uyum süreci üzerindeki etkisini 

araştırmak için gelecekteki araştırmalar için büyük bir potansiyel 

sağlamaktadır (2011: 261-262). 

- Kültürlerarası Çatışma 

Yeni medya, insanlara ve hükümetlere kendi imajlarını oluşturmaları 

için güçlü bir araç sağlamaktadır. İşte bu araçlar vasıtasıyla mesajlar 

tanımlanmakta ya da yeni anlamlar kazanmakta ve gündemler 

saptanmakta iken kültürel farklılıklar da bireysel veya hükümet 

düzeyinde medya temsilinde farklı şekillerde sonuçlanmakta; çünkü 

kişilerin ya da grupların iletişim şekilleri kendi kültürlerinden 

öğrendikleriyle sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı, asimetrik bilgiler, 

yanlış anlamalar ve anlaşılmalar, kültürlerarası etkileşimde sıklıkla 

karşılaşılan durumlar olarak görülmektedir. Özellikle haberlerin 

verilmesi ülkelere göre farklılık göstermesi kültürlerarası çatışmalara 

neden olabilmektedir (Chen, 2012:6). 

Ancak, çatışmayla ilgili farklı bir değerlendirmeye göre, çatışma anlam 

olarak olumsuz bir durum olarak görülse de çatışmayı anlayarak; 
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sebeplerini ve süreçlerini, kişilerarası dinamikleri ve kişisel gelişim 

alanlarını ortaya çıkarması da olasıdır. Aslında birçok kişi farklılıkları 

kaçınılması gereken olumsuz durumlar olarak görmektedirler. Fakat 

farklılıklar, kişisel yeteneklerin belirmesi ve bireyin başkalarıyla 

sağlam ilişkiler kurmasını sağlayan imkanlar olarak görülmelidir. 

Sonuç olarak farklılıklar kültürlerarası karşılaşmalarda sorun çıkaran ve 

çatışmalara yol açan durumlardır. Farklılıkları anlamak ve zenginlik 

olarak kabul etmek farklılıkları avantaja çevirmektir. Farklılıklar 

kültürlerarası karşılaşmalarda çatışmanın temel kaynağıdır. 

Kültürlerarası tansiyon yükseltici etkenler, olumlu sinerji yaratacak 

şekilde yönlendirmek, çeşitliliğe yeni yaklaşımlar ve çözümler yolları 

getirerek mümkün olabilir (Uluç ve Yarcı, 2017: 97). 

SONUÇ 

Bu çalışmada, küresel bağlamda yeni medyanın kültürlerarası iletişime 

olan etkileri ele alınmış olup sosyal medya platformlarının 

kültürlerarası etkileşim için uygun bir ortam oluşturduğu sonucu birçok 

araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Yeni medya sadece farklı 

kültürlerden insanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve ilişki 

kurabilecekleri bir alan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel 

medyadan önemli ölçüde farklı olan belli başlı özellikleri nedeniyle 

kültürlerarası bağlamlarda kişilerarası iletişimin varlığına da meydan 

okuyabilir. Kültürlerarası etkileşimi artıran, özellikle kültürel 

geçmişleri farklı olan bireylerin temasını kolaylaştıran yeni medya 

içerik ve şekil yönünden geleneksel medyadan tamamen farklıdır. Bu 

bağlamda kültürlerarası etkileşime odaklanan bu çalışma, kültürel 
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değerlerin yeni medya üzerindeki etkisini, yeni medyanın kültürel 

kimlik üzerindeki etkisini ve yeni medyanın kültürlerarası etkileşimin 

üç yönü, yani kültürlerarası ilişkiler, kültürlerarası adaptasyon ve 

kültürlerarası çatışma üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Tarihi olarak kültürel değişiklikler, o toplumun yaygın normlarına ve 

göreneklerine itiraz eden gruplardan ve bu düşüncedeki toplumsal 

hareketlerden çıksa da, yeni medya bunu değiştirmiştir. Sosyal medya 

platformları, coğrafik olarak birbirinden oldukça uzak olan grupları 

birbirine bağlayarak iletişim hızını ve yoğunluğunu artırmış ve işbirliği 

kurmalarını kolaylaştırmıştır. Coğrafi olarak birbirinden uzak olan 

bireylerin sürekli olarak ağa bağlanması ile bunun kültürlerarası 

iletişim üzerine direk olarak etkileri olmuştur. Bu bağlamda yeni 

medyanın hakim olan kültürel düzenleri yoğunlaştırmakla kalmamış 

aynı zamanda kültürel içeriklerin yeniden inşasında kaynaklık etmesi 

söz konusudur. 

Ancak unutulmamalıdır ki yeni medyanın toplum üzerine olan 

etkilerinin araştırılması henüz çok yenidir. Konuyla ilgili 

araştırmacıların birçoğu yeni medyanın etkisini anlatmaya uğraşırken, 

geleneksel medyayı açıklamaya yarayan kuramlardan yararlanmak-

tadır. Oysa yeni medya eski medyaya benzemeyen kendine has birçok 

özellikleri olan ve devamlı gelişmekte olan bir platformdur. İşte bu 

noktada kültürlerarası temasın oldukça yoğunlaştığı günümüzde, yeni 

medyanın toplum üzerindeki etkisinin araştırılması farklı kültürlere 

adaptasyonu ve kültürel farkındalığı artıracaktır. Her gün binlerce insan 

isteyerek ya da zorunlu olarak başka ülkelere göç ettiği gerçeği göz 
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önüne alınırsa, farklı ülkeye göç eden bireylerin ev sahibi kültüre kolay 

uyum sağlamaları için yeni medya ve kültürlerarası iletişimle ilgili daha 

fazla çalışmanın yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Kitle iletişim araçlarının her dönemde toplum hayatında önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir. Teknolojik gelişmeler ile orantılı olarak kitle 

iletişim araçları da gelişmiştir. Bu araçlar içerisinde en popüler olan ise 

televizyondur. Televizyonun yapısı ve kullanılan teknoloji popüler 

olmasında etkili olmuştur. Televizyon, kamuoyunu bilgilendirir. Bunun 

yanında haber verme, eğitme, eğlendirme, mal ve hizmetleri tanıtma, 

inandırma ve harekete geçirme işlevlerini de yerine getirmektedir. 

Televizyon, kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri olan haber verme 

işlevinin önemini de arttırmıştır (Aziz, 1981: 51). Televizyonun önemli 

bir parçası haline gelen haber, hayatımızın da bir parçası olmuştur. 

Toplum hayatında bu kadar etkili olması, egemen söylemin 

iletilmesinde ve yaygınlaştırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır 

(Kars, 2012: 2). 

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve egemen söylemin yaygınlaşması 

açısından haber en önemli araçlardan biri olmuştur. Medyanın 

vazgeçilmezi olan haberler ve haber programları, medya aracılığı ile 

toplumun gündemini belirleyen en önemli programlardır. Bu 

programlar toplumsal gerçekleri yansıtmakla yükümlüdürler. Bu 

nedenle medya, toplumu bilgilendirme görevini yerine getirirken 

gösterişten uzak ve dışarıdan etkilere kapalı olmalıdır. Ancak 

haberlerde gerçeklik ve yalınlığın hâkim olması gerekirken, ideolojik 

yapı, siyasi baskı ve ekonomik çıkarlar nedeniyle bunun mümkün 

olmadığı görülmektedir (Elpeze Ergeç, 2005: 54). Haberde doğruluk 

ilkesi özellikle sağlık haberleri için çok önemlidir. İnsan ve canlı 
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hayatını etkileyen haberlerde yapılacak hataların insan hayatına mal 

olacağı bilinci ile bu haberler hazırlanmalıdır. Dolayısıyla haberlerde 

etik değerlere bağlı kalınması, insan sağlığı açısından önem arz 

etmektedir (Hülnur, 2016: 162).  

2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan ve 

insan sağlığını yakından ilgilendiren COVID-19 Salgını döneminde 

sağlık haberlerinin sayısı artmış ve bu haberler büyük önem 

kazanmıştır. Yeni ve bilinmeyen bir virüs olarak karşımıza çıkan 

koronavirüs, insanların üzerinde korku uyandırmış ve insanları, 

virüsten korunmak için farklı yöntemler aramaya itmiştir. Bu noktada 

televizyonlardan yayınlanan haberler, haber programları ve sağlık 

programlarının bilgilendirme işlevi daha çok önem kazanmıştır 

(Şahinoğlu ve Baykara, 2011: 14-15; Çiftçi, 2021: 43-45).  

Tüm dünya, küresel bir etki yaratan COVID-19 salgınıyla iki yıldan 

fazla süredir mücadele etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

yaşanan salgına karşı tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunmuştur. 

Bu uyarılar sonrasında birçok alanda önlemler alınmış ve kısıtlamalar 

uygulanmıştır. Salgının etkisine göre her ülke bazı kararlar almış ve 

uygulamaya koymuştur. Virüsün fiziki temas yoluyla bulaşması 

uygulanan kararların da fiziki teması engellemeye yönelik olmasına 

neden olmuştur. Bu kapsamda fiziki temasın olduğu çalışma alanları, 

eğlence alanları ve eğitim kurumları kapatılmış ve sokağa çıkma 

kısıtlamaları uygulanmıştır.  

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk vakanın görülmesinin ardından 

tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 12 Mart 2020’de 
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eğitime iki hafta ara verildiği duyurulmuştur. Daha sonra salgının hızla 

artması nedeniyle eğitimin, uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceği ilan 

edilmiştir (meb.gov.tr). Eğitimin, EBA (İnternet Bilişim Ağı) ile 

sürdürülmesi kararıyla birlikte bazı sorunlar da ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu sorunların başında, Türkiye’de özellikle kırsal 

bölgelerde internet altyapısının gelişmemiş olması ve ekonomik 

yetersizlik nedeniyle öğrencilerin internet araçlarına ulaşamaması 

gelmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT 

arasında bir anlaşma imzalanarak eğitimlerin TRT kanalları aracılığıyla 

verilmesi kararlaştırılmıştır (www.meb.gov.tr). Böylece kırsal 

kesimlerde bulunan öğrencilerin de eğitim hakkından yararlanması 

amaçlanmıştır. Ancak bu süreçte TRT yayınlarının dışında EBA 

üzerinden canlı eğitimler davam etmiştir. İnternet altyapısının olmadığı 

bölgeler ve ekonomik nedenlerle internet araçlarına ulaşamayan 

öğrenciler bu canlı eğitimlere katılamamış ve eğitimde dezavantajlı 

gruplar oluşmuştur. 

Çalışmanın amacı; pandemi döneminde eğitim-öğretimin, uzaktan 

eğitim ile sürdürülmesi kararının ardından yaşanan sorunların 

televizyon haberlerinde ne kadar yer aldığını tespit etmektir. Bu 

kapsamda, TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.) verilerine 

göre en yüksek izlenme oranlarına sahip olan Fox TV ve Show TV ana 

haber bültenleri bu kapsamda incelenmiştir. Ayrıca Fox TV ve Show 

TV ana haber bültenlerinde süreç ile ilgili verilen haberlerde kullanılan 

içerikler, dil ve söylemler incelenerek televizyon kanallarının ideolojik 

yapısının da tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

http://www.meb.gov.tr/
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1. TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA SAĞLIK 

HABERCİLİĞİNİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ 

McLuhan, elektronik medyanın yayın tekniği ile bireylerin düşünme ve 

duyma şekillerini etkilediğini ve gerçeği daha geniş anlamıyla kavrama 

imkânı sunduğunu belirtmiştir. Elektronik medya araçlarından 

televizyon, insanların çevrelerini anlamlandırmada kullandıkları en 

önemli araçlardan biridir (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 155). 

Televizyonun teknik yapısı (ses, görüntü, yazı ve grafik kullanımı), 

iletişim araçları içerisinde bilgi aktarımını gerçeğe en yakın yansıtan 

araç olmasını sağlamıştır. Televizyonun yapısı gereği diğer iletişim 

araçlarından daha gerçekçi ve inandırıcı olması televizyonu diğer kitle 

iletişim araçlarından bir adım daha öne çıkarmaktadır. Televizyon 

şimdiki zamanda yaşanan olayların belirsizliğini bir ideolojiyle 

izleyiciye yansıtmaktadır. Televizyon yayınları içerisinde, bilgi 

aktarma ve ideolojiyi yaymada en etkili yöntem olarak haber 

programları kullanılmaktadır (Kazaz ve Çoban, 2013: 192). Televizyon 

haberleri özellikle okuma ve yazma oranlarının düşük olduğu kesimler 

tarafından daha çok takip edilmektedir. Ayrıca televizyonun kolay 

ulaşılabilir olması, görüntü avantajının bulunması ve daha az dikkat ve 

vakit ayırarak (iş yerinde çalışırken aynı zamanda televizyondan 

haberin izlenebilmesi) takip edilebilmesi televizyon haberine olan 

talebi ve ilgiyi de arttırmıştır (Bourdieu, 1997: 55-56). Televizyon 

haberi olayları daha hızlı aktarabilme özelliğine sahiptir (Parsa, 1993: 

27). Televizyonun bu avantajlı durumu televizyon haberciliğine olan 

yaklaşımı da olumlu etkilemiştir.  
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Haberler, diğer televizyon programlarından, gerçekleşmiş veya 

gerçekleşebilecek olayları, gerçeklik ve doğruluk kurgusu içerisinde 

izleyiciye sunması noktasında ayrılmaktadır. Ancak haberlerde izlenme 

oranlarının arttırılması düşüncesi haberleri gerçeklik ve doğruluk 

değerlerinden uzaklaştırabilmektedir. Haber kuramcıları da bu konuda 

haberin bilginin kendisi olmadığını, haberci tarafından algılanmış ve 

düzenlenmiş olaylar olduğunu ifade etmektedirler (Işıklar, 2012: 48). 

Bu anlayıştan yola çıkacak olursak gazeteci, halkı bilgilendirme 

sorumluluğu bilinciyle hareket ederek bilgiyi aktarırken doğru 

aktarması zorunluluğunu doğurmaktadır. Haberde doğruluk ilkesi 

kavramı sağlık haberciliğinde daha fazla önem kazanmaktadır. Yapılan 

haberlerin insan sağlığını yakından ilgilendirmesi sağlık haberlerini 

yapan gazeteci veya muhabire daha fazla sorumluluk yüklemektedir. 

Günümüzde televizyon izlenme oranlarını yüksek olması ve insanların, 

sağlık haberlerini televizyonlardan takip etmesi gazetecilerin bu alanda 

haber yaparken daha dikkatli olması gerektiğini göstermektedir. Haber 

üretiminde ve haber yazımında gazeteci, kesin olmayan verileri 

paylaşmaktan kaçınmalı ve haber yazımı esnasında yazım hatalarından 

kaçınmalıdır. Bu süreçte yapılacak bir hatanın insan hayatına etki 

edeceği bilinmelidir. 

Sağlık haberciliği konusunda deneyimlerini aktaran tecrübeli gazeteci 

Alton Blakeslee gazetecilikte en zor unsurun düşünmek olduğunu ifade 

etmektedir. Gazeteci bir konuyu aktarmak için o konunun özüne 

inmelidir ve en yalın şekliyle alıcıya aktarmalıdır. Sağlık alanı yabancı 

terimlerin çok fazla bulunduğu bir alandır ve bu nedenle sağlık alanında 

çalışacak gazetecinin alana ilgi duyması ve bilgi birikimine sahip 
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olması gerektiğini ifade etmiştir. Sağlık haberciliği yapan gazeteci 

bilmediği terimleri detaylı olarak araştırmalı ve alıcıya en anlaşılır 

şekliyle aktarmalıdır. Gazeteci, anlattığı konuyu daha yaygın ve 

herkesçe bilinen bir konu ile örneklendirmelidir. Bu, okuyucunun daha 

rahat anlamasını sağlayacaktır. Ayrıca gazeteci kendisini okuyucunun 

yerine koymalıdır. Okuyucunun sorabileceği soruları bulup haber 

içerisinde cevaplandırmalıdır. Özetle sağlık haberlerinde amaç, halkın 

bilgilendirilmesidir. (Çağlar, 2012: 112-113).  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanan Türkiye 

Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde, gazetecilerin sağlık 

haberleri yaparken dikkat etmesi gereken unsurlar belirtilmiştir. Bu 

bildirgeye göre; sağlık konusunda sansasyon haberden kaçınılmalı, 

insanları umutsuzluğa sürükleyecek haberler yapılmamalıdır. Sağlık 

alanında henüz sonuçlandırılmamış deneyler hakkında bilgiler 

kesinleşmiş bilgi gibi verilmemelidir. Herhangi bir hastalık ile ilgili ilaç 

tavsiyesinde bulunmamalı ve bilimsel kanıta dayalı olmayan tanı ve 

tedavi yöntemlerinden bahsetmemeli ve yapılan tüm haberler hasta 

hakları gözetilerek yapılmalıdır. Konuyla ilgili bir uzman veya 

doktordan mutlaka görüş alınmalıdır (www.tgc.org.tr). 

Sağlık haberciliği yapan kişilerin öncelikle alanında uzman ve tecrübeli 

kişiler olması önemlidir. Sağlık haberi yapan muhabirin veya editörün, 

yapılan bir yanlışın insanların canına mal olacağını bilmesi 

gerekmektedir. Sağlık haberciliği, insan hayatını yakından 

ilgilendirmesi sebebiyle bu alanda çalışan muhabirlerin de 

sorumluluğunu arttırmaktadır. Sağlık haberciliği alanında görev alan 
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gazetecinin yenilikçi olması ve gelişmeleri yakında takip etmesi 

gerekmektedir. Haberde, dikkat çekmek ve izleyiciyi etkilemek için 

editör ve muhabirler haberde bazı değişiklikler yapabilmektedirler. 

Ancak sağlık haberciliğinde bu tür uygulamalardan kaçınılması 

gerekmektedir (Oğuz, 2020:184). 

2. COVID -19 PANDEMİSİNİN EĞİTİM SİSTEMİNE 

ETKİLERİ VE UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ 

Tarih boyunca dünya üzerinde birçok bölgesel ve küresel salgın 

meydana gelmiştir. Yaşanan bu salgınlar sonucunda insanlar olumsuz 

etkilenmiş ve hayatını kaybetmiştir. Günümüzde de 31 Aralık 2019’da 

Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 salgını 

kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Çin, ortaya çıkan bu yeni 

virüsü SARS ve MERS gibi virüsleri de içeren yeni bir tür virüs olarak 

tanımlamış ve 2019-nCOV olarak adlandırmıştır. 2019-nCOV olarak 

adlandırılan bu yeni tip virüs, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından Koronavirüs 2019’un kısaltması olan COVID-19 olarak 

adlandırılmıştır (seyahatsagligi.gov.tr).  

Toplumun büyük bölümünü etkileyen hastalıklar, Eski Yunan dilinde 

“pandemi” olarak adlandırılmıştır. COVID-19 virüsü de Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanmıştır. COVID-19 virüsü 

insanda ilk kez görülen virüs olarak belirtilmiştir. İnsan vücudu yeni bir 

virüsle karşılaştığında bununla mücadele edemeyebilir ve bu virüs 

insan hayatını tehlikeye atabilir. Yaşanan salgınlar etki alanına göre 

değerlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü, pandemik salgınların farklı 

türlerden (kuş, tavuk, domuz gibi hayvanlardan) insanlara bulaşarak 
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ortaya çıktığını ve insan vücudunun bu virüse karşı bağışıklığının 

olmaması nedeniyle insanlarda ölümcül etkilere neden olabileceğini 

belirtmiştir. Türler arası bulaşıcılığı olan virüsler insanlara bulaştıktan 

sonra aynı tür içerisinde (insandan insana) daha hızlı bir şekilde 

bulaşabilmektedir. Virüsün insandan insana hızlı bulaşma özelliği insan 

hareketinin ve fiziki temasın yüksek olduğu ortamlarda çok etkili 

olmaktadır. İnsan hareketinin tüm dünyada fazla olması ise bu gibi 

durumlarda geniş çaplı salgınlara neden olmaktadır (Tosun, 2015: 2). 

Bu tür salgınlardan insan hayatının olumsuz etkilenmemesi için çeşitli 

önlemler alınmaktadır. Bu nedenle COVID-19 salgını, sosyal alanlar, 

eğitim ve iş alanları gibi kalabalık ortamların kısıtlanmasına ve 

kapatılmasına neden olmuştur.  

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını Türkiye’de de etkili olmuş ve 

salgının yayılımının engellenmesi amacıyla 12 Mart 2020 yılında 

eğitim-öğretime ara verilmiş ve 17 Mart’ta eğitimin uzaktan eğitim 

sistemiyle devam edeceği duyurulmuştur. Eğitimin uzaktan 

sürdürülebilmesi için hâlihazırda var olan Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından 2012’de Fatih Projesi kapsamında geliştirilen ve okul 

eğitimlerini desteklemek amacıyla kurulan EBA (Eğitim Bilişim 

Ağı)’nın kullanılması kararlaştırılmıştır. Ancak internet altyapısının 

bazı bölgelerde olmaması ve ekonomik zorluklar nedeniyle 

öğrencilerin tamamının bilgisayar, tablet gibi internet bağlantı 

cihazlarına ulaşamaması, EBA derslerinin televizyon kanalları 

üzerinden yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu nedenle Milli 

Eğitim Bakanlığı ile TRT bir anlaşma yaparak 3 EBA TV kanalı 

kurulmasına karar vermişlerdir. Kurulan 3 kanal (EBA TV İlkokul, 
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EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise) farklı eğitim seviyelerine göre eğitim 

içerikleri ile yayın yapmaya başlamıştır (Türker ve Dündar, 2020: 326).  

17 Mart tarihi itibariyle ara verilen yüz yüze eğitim, 23 Mart 2020 

tarihinden sonra TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle 

sürdürülmüştür. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi, EBA 

TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimle 19 Haziran 2020 tarihinde sona 

ermiştir. MEB’in verilerine göre bu süre zarfında TRT EBA TV ile 3 

ayrı kanaldan yapılan yayınlardan 7.383.213 öğrenci yararlanmıştır 

(Karabay ve diğerleri, 2020: 804). Uzaktan eğitimin başlaması ile 

birlikte öğrenciler EBA TV aracılığıyla teorik dersleri almaya 

başlamışlardır. Bu durum öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması adına 

çok önemli bir gelişmedir. Derslere, salgın döneminde uzaktan eğitimle 

evlerden katılan öğrenciler derse adapte olmakta zorluk yaşamışlardır. 

Öğrencilerin derse katılımını arttırmak ve adaptasyon sorununu en aza 

indirmek için derslerde bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu 

düzenlemeler kapsamında ilk olarak yüz yüze eğitimde 40 dakika olan 

ders süresinin 20 dakikaya indirilmesi kararlaştırılmıştır (Aydın, 2020: 

880). Bu noktada görsel iletişimin en etkili aracı olan televizyonun 

insanları inandırma, etkileme ve harekete geçirme gücü devreye 

girmiştir. Televizyonun, göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi, 

çocukların ve gençlerin üzerinde etkili bir iletişim aracı olması uzaktan 

eğitimin etkinliğini de arttırmıştır (Bakioğlu ve Can, 2007: 22).   
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3. COVID-19 PANDEMİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ 

İLE İLGİLİ SORUNLARIN TELEVİZYON HABERLERİNDE 

SUNUMU  

Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar hayatın her alanında 

olumsuzluklar yaratmıştır. Eğitim alanında da aksaklıklar yaşanmış ve 

bu aksaklıklar ile ilgili televizyon kanalları ana haber bültenlerinde 

konu ile ilgili haberlere yer vermişlerdir. Ancak görülmektedir ki 

medya, ekonomik nedenler ve şirket sahiplikleri nedeniyle tarafsız 

kalamamakta ve olaylara taraflı bir şekilde yaklaşabilmektedir. Bu 

nedenle pandemi döneminde eğitimin uzaktan sürdürülmesi kararı 

birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Ancak medyanın ideolojik 

yapısı, bu süreçte yaşanan sorunların farklı bir bakış açısıyla gündeme 

getirilmesine neden olmuştur. Çalışma kapsamında uzaktan eğitim 

sürecinde ortaya çıkan sorunların ana haber bültenlerinde işlenirken, 

aynı zamanda kanalların ideolojik yapılarının etkisinin tespit edilmesi 

de amaçlanmıştır. Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi 

(TİAK) yıllık rapor (11.03.2020  - 11.03.2021)  verilerine göre, Prime-

Time (18:00 - 24:00)’da en yüksek izlenme oranlarına Fox TV ve Show 

TV ana haber bültenleri sahiptir (tiak.com.tr). Bu nedenle çalışmanın 

örneklemi olarak bu iki televizyon kanalının ana haber bültenleri tercih 

edilmiştir. Çalışma kapsamında, Fox TV ana haber bülteninde 

yayınlanan 3710, Show TV ana haber bültenlerinde 6205, olmak üzere 

toplamda 9.915 haber incelenmiştir4. Ana haber bültenlerinin 

 
4 TİAK verilerine göre; ATV’nin izlenme oranları Show TV’ye göre daha yüksektir. 

Ancak ATV’de olumsuz habere rastlanamaması nedeniyle Fox TV ve Show TV 

kanallarının ana haber bültenleri çalışma kapsamında incelenmiştir 
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incelendiği bu çalışmada, sosyal bilimlerde sık kullanılan nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmanın evrenini, ülkemizde iki yıldan uzun süredir etkili olan 

COVID-19 pandemisinin ilk görüldüğü gün olan 11 Mart 2020 ile 11 

Mart 2021 tarihlerini kapsayan bir yıllık süre oluşturmaktadır.  

Çalışma kapsamında incelenen haberler içerisinden Fox TV’ de 112, 

Show TV’de ise 63 uzaktan eğitim konulu habere ulaşılmış ve bu 

haberler içerisinden uzaktan eğitim ile ilgili olumsuzlukları dile getiren 

haberler analiz edilmiştir. 

3.1.  FOX TV ANA HABER ANALİZİ 

Haberciliğin her alanında olduğu gibi televizyon haberciliğinde de 

‘ideoloji’ çok fazla etkili olmaktadır. Ana haber bültenleri 

incelediğinde Fox TV’nin olaylara ve gündeme daha eleştirel yaklaştığı 

görülmektedir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili sorunların 

gündeme taşınmasında yapılan haberlerde bu yaklaşım açık bir şekilde 

görülmektedir. Fox TV ana haber bültenlerinde 11 Mart 2020 – 11 Mart 

2021 tarih aralığını kapsayan bir yıllık sürede 3 Bin 710 haber 

sunulmuştur. Bu haberlerin 112’si eğitim haberidir. Yayınlanan haber 

sayısına bakıldığında Fox TV’nin, pandemi sürecinde eğitime ve eğitim 

ile ilgili gelişmelere daha fazla önem verdiğini söylemek mümkündür. 

112 haber içerisinde ise 32 olumsuz haber yer almıştır. Bu haberlerden, 

uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaşanan, internet ve altyapı eksikliği, 

ekonomik nedenler, uzaktan eğitimin yetersizliği ve eğitimde fırsat 

eşitsizliği konularının yer aldığı 10 haber çalışma kapsamında analiz 

edilmiştir. 
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Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitim, uzmanlar, öğrenciler ve 

velilerin endişelenmesine neden olmuştur. Uzaktan eğitime yabancı 

olan öğrencilerin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ev 

ortamında derslere adapte olamaması ve derse erişim sıkıntısı gibi 

çeşitli nedenler öğrenciler ve veliler üzerinde endişelerin artmasına 

neden olmuştur.  

Fox TV ana haber bülteninde yer alan haberde öğrenci ve velilerin 

yanında uzmanların da bu uzaktan eğitim konusunda kaygılarının 

olduğu görülmektedir.  

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 32 Saniye  

KAM SPİKER5: Türkiye ilk kez 23 Mart’tan sonra bilgisayar ve 

televizyon aracılığı ile eğitim görmeye hazırlanıyor. Eğitimciler, her 

çocuk bu eğitim aracına erişemeyebilir. Erişenlerse yeterli eğitimi 

alamaz. Bu da özellikle liselere geçiş ve üniversite sınavlarına girenler 

için büyük risk diyerek ses yükseltti. Aileler ve öğrencilerse zorunlu 

tatilin uzamasıyla eğitim sürecinin böyle devam etmesinden endişeli. 

Bakan, hafta içinde sistemin anlatılacağını açıkladı. 

Üst KJ6: UZAKTAN EĞİTİME HAZIRLIK 

Alt KJ: MİLLİ EĞİTİM EBA İLE EĞİTİME 23 MART’TA 

BAŞLAYACAK 

 
5KAM SPİKER: Televizyon haberinde sunucunun kameraya okuduğu bölüme Kam 

SPK denilmiştir ve bu terim de bir reji komutu olan “Kamera Spikerde”nin kısaltılmış 

halidir.   
6 KJ (Karakter Jeneratörü): Her türlü sabit veya hareketli metin veya şekilleri görüntü 

üzerinde göstermeyi sağlayan cihaz ya da yazılımdır. 
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Alt KJ: EĞİTİMCİ VE VELİLERİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ 

ENDİŞELERİ VAR 

Üst KJ: SINAVA HAZIRLANANLAR ENDİŞELİ 

Alt KJ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜM İÇERİĞİ HAZIRLADI 

Fox TV, 14 Mart 2020’de yayınladığı uzaktan eğitim ile ilgili haberde, 

uzaktan eğitime geçişte yaşanan sorunları değerlendirmiş ve konuyla 

ilgili uzman görüşlerine yer vermiştir. Haberde ayrıca öğrenci ve 

velilerin röportajları ile uzaktan eğitim ile ilgili endişelerin olduğunu 

desteklemeye çalışmıştır. Kam Spikerde, özellikle liselere geçiş ve 

üniversiteye giriş sınavlarına katılacak öğrencilerin sorun yaşayacağını, 

eğitimcilerin bu konuda endişe duyduğunu, “Bu da özellikle liselere 

geçiş ve üniversite sınavlarına girenler için büyük risk diyerek ses 

yükseltti.” cümlesiyle vurgulamaya çalışmıştır. Haberde birden fazla 

KJ kullanılmıştır. Haberi desteklemek amacıyla kullanılan KJ’ler, aynı 

zamanda izleyicinin de algısını yönetmek ve belli bir noktaya dikkat 

çekmek için kullanılmaktadır. Haberde kullanılan KJ’lerde yine 

uzaktan eğitim ile ilgili, uzman ve velilerin duyduğu endişe ifade 

edilmiştir. Haberin geneline bakıldığında uzaktan eğitim sürecinin 

başlaması ve uzaktan eğitimin nasıl yürütüleceği belirsizliğinin 

yanında, uzaktan eğitim içeriğinin yeterli olup olmayacağı konusunda 

eğitimcilerin ve velilerin endişeleri üzerinde durulmuştur. 

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 18 Saniye 
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KAM SPİKER: Okulların açılmasına ilişkin iki ayrı senaryo masada. 

Bunlardan ilki sınav senesindeki öğrencilerin 1 Haziran’da okullarında 

olması. İşte diğer senaryolar ve eğitimcilerin tavsiyeleri. 

Üst KJ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

Alt KJ: SINAV SENESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN 1 HAZİRAN’DA 

OKULLARDA OLMASI GÜNDEMDE 

16 Mayıs 2020’de Fox TV’nin yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili 

yayınladığı haberde, uzaktan eğitimin yetersiz olduğunu belirten bir 

araştırmaya yer verilmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi’nin öğrenciler 

üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 62’sinin 

uzaktan eğitimi yetersiz bulduğunu ifade etmiş ve uzaktan eğitimin yüz 

yüze eğitim kadar etkili olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca eğitimciler, 

özellikle matematik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitime uygun 

olmadığını belirtmişlerdir. 

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 45 Saniye 

KAM SPİKER: EBA’da işleri toparlamaya çalışıyor Milli Eğitim. Fakat 

öyle acayip bir durum var ki, Milli Eğitim Bakanı bana kalırsa Cem 

Yılmaz’a rakip olmaya çalışıyor. Çünkü çok acayip açıklamalar 

yapıyor. Bugün de EBA’da tekrar sorun çıkar mı sorusu soruldu. O da 

dedi ki “sorun olur mu olur. Hatta iki sene sonra bile olur.” Aşı bulunsa 

bile sorunlar devam edecek. Nasıl olacak acaba? 

Üst KJ: “EBA’DA YİNE SORUN OLUR” 

Alt KJ: ZİYA SELÇUK: HİÇBİR ZAMAN SORUN OLMAYACAK DİYE 

BİR GARANTİ VEREMEM 
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Üst KJ: BAKAN’DAN EBA TV UYARISI 

Alt KJ: ZİYA SELÇUK: İZLEMEYEN SINAVDA SORUN YAŞAR, EBA 

TV’Yİ KAÇIRMASINLAR 

Üst KJ: UZAKTAN EĞİTİME ERİŞEMİYORLAR 

Alt KJ: İSTANBUL VE ANKARA’DA DAHİ UZAKTAN EĞİTİM 

ALAMAYAN ÖĞRENCİLER VAR 

Üst KJ: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ NEREDE? 

Alt KJ: ÖZGÜR ÖZEL: SON ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİM ERİŞENE 

KADAR FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK 

Uzaktan eğitim sürecinde altyapı nedeniyle eğitime ulaşılamaması 

sorunu üzerine Fox TV, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir başka 

televizyon programında yaptığı açıklamayı haberleştirmiştir. Katıldığı 

televizyon programında uzaktan eğitim sistemi olan EBA’da yaşanan 

erişim sıkıntısı nedeniyle açıklama yapan Bakan’ın “EBA’DA YİNE 

SORUN OLUR” sözlerini eleştirmiştir. Haberde, uzaktan eğitim 

sürecinde eksikliklerin giderilmesinden sorumlu olan kişinin bu sözleri 

kullanmasının doğru olmadığını, bir sorun varsa bunu giderecek olanın 

Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ziya Selçuk’un 

öğrencilerin dersleri TRT EBA TV üzerinden takip etmesi gerektiğini 

söylemesi üzerine haberde halk röportajına yer verilmiştir. Röportaj 

yapılan veliler ve öğrenciler, derslerin TRT EBA TV üzerinden takip 

edildiğinde konuların anlaşılmadığını ve birden çok öğrencinin olduğu 

evlerde öğrencilerin dersleri kaçırdığını ifade etmişlerdir. Haberin 

devamında yine Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamaları üzerinde 
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durulmuş ve ana muhalefet partisinin bu açıklamalara yaptığı 

eleştirilere yer verilmiştir. Fox TV ana haberde, Bakan Ziya Selçuk’un 

“1,5 milyon öğrencimizin bilgisayar ve internet paketi konusunda 

problemi var.” açıklaması kullanılarak yine uzaktan eğitimde büyük bir 

sorunun olduğuna dikkat çekmiş ve bu sorunu gündeme taşımıştır. 

Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların başında ekonomik 

sıkıntılar gelmektedir. Ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde yaşayan 

ailelerin büyük bir bölümü ekonomik anlamda zorluk yaşamaktadırlar. 

Yaşanan salgınla birlikte ekonomik zorluk çeken insanların sayısı da 

artmıştır. Pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim, EBA TV ve 

TRT EBA kanalları üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Öğrenciler 

eğitimlere bu kanallar üzerinden katılabilmektedir. Ancak eğitim 

kalitesini yükseltmek ve öğrencilere daha faydalı olabilmek için canlı 

ders eğitimlerinin yapılması gerekmektedir. Böylece öğrencilerin 

derslere aktif olarak katılması ve sürecinin daha verimli geçmesi 

sağlanabilecektir. Bu noktada karşılaşılan sorunların başında ise 

ekonomi gelmektedir. Çünkü uzaktan eğitimin canlı yayınlar ile 

yapılabilmesi için internet ve internet araçlarına (telefon, tablet ve 

bilgisayar) ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak incelenen haberlere 

baktığımızda Türkiye’de bu imkânlara sahip olmayan öğrencilerin 

sayısının fazla olduğu görülmektedir. 

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 48 Saniye 

KAM SPİKER: Özel okullara gidenler uzaktan eğitimi alabiliyor. En 

azından önemli ölçüde alabiliyor. EBA’dan almak isteyenler, almak 

zorunda olanlar, devlet okuluna gidenler ise alamıyor. İşte buyurun 
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size eğitimde çifte standart. Şimdi, dün biliyorsunuz EBA çöktü Milli 

Eğitim Bakanı’mız oradan iyimser bir tablo çıkarttı. Mutlu olmalıyız 

çok talep var dedi. Bugün de bir yoklama yapmamız lazım çünkü 

bugünde çalışmadı. Milli Eğitim Bakanı var mı? Yok yoklamada. Milli 

Eğitim Bakanlığı var mı? Yok. Devlet var mı? Yok. Milli eğitimde 

bunların hepsi okulu kırmış gibi görünüyorlar birkaç gündür. 

Üst KJ: EBA’DA SORUNLAR BUGÜN DEVAM ETTİ 

Alt KJ: MEB: SİBER SALDIRILARA UĞRADIK AMA ERİŞİM 

SORUNU ÇÖZÜLDÜ 

Üst KJ: MUHALEFETTEN BAKAN SELÇUK’A TEPKİ 

Alt KJ: CHP VE DEVA PARTİSİ ELEŞTİRDİ, BAHÇELİ BAKANI 

KUTLADI 

Üst KJ: UZAKTAN EĞİTİM FARKI 

Alt KJ: YAŞITLARI ALMANYA’DA İNTERNETİ ÜCRETSİZ 

KULLANIRKEN ONLAR İNTERNETE UZAK 

Salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin mümkün olmaması uzaktan eğitime 

devam edilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Ancak yukarıda da 

belirttiğimiz gibi uzaktan eğitimin yetersizliği ve ekonomik şartlar 

nedeniyle sistemden istenilen verim alınamamıştır. Yetersiz eğitim ve 

ekonomik nedenlerin dışında birde altyapı ve internet sorunu uzaktan 

eğitimin önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Fox 

TV, haberde yaşanan altyapı sorununa değinmiştir. Uzaktan eğitim 

sistemi olan EBA’da erişim sorununun olduğunu ve bu sorunun bir 

türlü giderilmediğini ifade etmiştir. “EBA’DA SORUNLAR BUGÜN 
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DEVAM ETTİ” başlığı ile sorunun daha önce yaşandığını ve hala 

giderilmediğini söylemektedir. Haberde, Milli Eğitim Bakanı’nın 

yaşanan sorunun nedeninin tespit edildiği ve giderildiği açıklaması 

kullanılmıştır. Ancak sorunun hala yaşanıyor olmasına vurgu yapan 

haber, bu noktada Bakan’ı eleştirmektedir. 

Haberde, ayrıca muhalefet partilerinin yaşanan sorunlar ile ilgili Milli 

Eğitim Bakanlığı’na eleştirilerine de yer verilmiştir. Cumhur İttifakı 

taraflarından biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise Milli 

Eğitim Bakanı’nı kutladığı ifade edilmiştir.  

Dikkat çeken bir diğer konu ise Fox TV’nin haberde karşılaştırma 

yapmasıdır. “UZAKTAN EĞİTİM FARKI” başlığı ile verilen bilgide 

Türkiye’de eğitim gören öğrenciler ile Almanya’da eğitim gören 

öğrenciler karşılaştırılmıştır. Türkiye’de internetin ücretli olmasına 

değinen haber Almanya’da öğrencilerin interneti ücretsiz kullandığını 

ve bu durumun uluslararasında eşitsizlik yarattığını belirtmiştir. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 57 Saniye 

KAM SPİKER: Uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntıların başında 

öğrencilerin bilgisayar ve tablet gibi cihazlara sahip olmaması geliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet dağıtılacağını hatta 150 bin 

adedinin dağıtıldığını açıklamıştı. Ancak o tabletler nerede henüz 

öğretmenlere bir bilgi gitmedi. Üstelik iddiaya göre tablet alınması için 

öğretmenlerden para istendi. 

Üst KJ: 150 BİN TABLET NEREDE? 
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Alt KJ: MEB’İN DAĞITTIĞI TABLETLERİN ÖĞRENCİLERE 

ULAŞMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ 

Üst KJ: TABLET İÇİN ÖĞRETMENDEN DESTEK 

Alt KJ: EĞİTİM-SEN: ÖĞRETMENLERDEN TABLET 

KAMPANYALARINA KATILMALARI İSTENİYOR 

Üst KJ: EĞİTİM PARAYLA ALINAN HİZMET OLDU 

Alt KJ: CHP RAPORUNA GÖRE YÜKSEK GELİRLİ KESİM 20 KAT 

FAZLA HARCADI 

Fox TV’nin yaptığı haberde uzaktan eğitimin ekonomik anlamda 

öğrencilere artı bir maliyet getirdiği ve bu nedenle yoksul öğrencilerin 

uzaktan eğitime eşit şartlarda katılamadığı eleştirisi yapılmıştır. 

Haberde, yoksul öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın tablet dağıtacağını hatta bunların bir kısmının 

dağıtıldığını hatırlatmış ancak tabletlerin öğrencilere ulaşmadığı 

eleştirisinde bulunmuştur. Fox TV haberde bir eğitim sendikasının 

açıklamasını da kullanarak eleştirisini desteklemiştir. Eğitim 

sendikasının iddiasının gündeme getirildiği haberde, tablet eksikliğinin 

giderilmesi için öğretmenlerden yardım istendiği ifade edilmiştir. 

Sosyal devlet sorumluluğunda olan eğitimin öğrencilere 

ulaştırılamamasını eleştiren haber, bu konuda öğretmenlerden istenen 

desteğin yanlış olduğunu söylemektedir.  

Ayrıca Fox TV haberde ana muhalefet partisi CHP’nin hazırladığı bir 

rapora da yer vermiştir. Fox TV, “EĞİTİM PARAYLA ALINAN 

HİZMET OLDU” KJ’si ile eğitimin sosyal devlet sorumluluğunda 
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olduğunun imasında bulunarak CHP’nin yayınladığı rapora 

değinmiştir. Rapora dikkat çeken haber eğitimin, yoksul ailelere 

ulaşmadığını varlıklı ailelerin yoksul ailelere göre imkanlardan daha 

fazla yararlandığını ifade etmiştir. 

HABER SÜRESİ: 3 Dakika 17 Saniye 

KAM SPİKER: Uzaktan Eğitim Milli Eğitim Bakanı’nın çaldığı zille 

başladı. Bu süreçte en büyük endişe ise tüm öğrencilerin eğitime eşit 

erişemeyeceği. Milli Eğitim Bakanlığı da bilgisayarı ya da internet 

bağlantısı olmayanlar için hala formül arayışında. 

Üst KJ: İLK DERS ZİLİ UZAKTAN ÇALDI 

Alt KJ: EŞİT ERİŞİM ENDİŞELERİNİN GÖLGESİNDE EVDE 

EĞİTİM BAŞLADI 

Üst KJ: EĞİTİME ERİŞEMEYENLER NE OLACAK? 

Alt KJ: SELÇUK: ERİŞİMİ GÜÇ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE 

HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR 

Üst KJ: SORU CEVAP İÇİN BİLGİSAYAR ŞART 

Alt KJ: TELEVİZYONDAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLER 

ÖĞRETMENLERİ İLE İLETİŞİM KURAMIYOR 

Üst KJ: BİLGİSAYAR ŞART AMA… 

Alt KJ: ÇOCUK SAYISI ARTTIKÇA VELİLERİN MASRAFI DA 

KATLANIYOR 
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Uzaktan eğitimin en temel parçası olan bilgisayar, tablet ve telefon gibi 

cihazların yanında internet de öğrenciler üzerinden artı bir maliyet 

doğurmaktadır. Fox TV bu haberinde öğrencilerin eğitime 

ulaşamamasındaki ekonomik sorunları işlemiştir. 

Uzaktan eğitimin yeni dönemde de devam etmesi bazı sorunları da 

gündeme getirmiştir. Haberde öğrencilerin uzaktan eğitime 

katılamadığı ifade edilmiş ve bunun nedeni olarak ekonomik yetersizlik 

gösterilmiştir. Haberde konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı’nın 

röportajına yer verilmiştir. Bir okulun bahçesinde çekilen röportajda, 

Ziya Selçuk’un uzaktan eğitime bazı öğrencilerin bilgisayar ve internet 

eksiklikleri nedeniyle katılamadıklarını, bu sorun için çalışmalar 

yaptıklarını belirtmiştir. Yayın çizgisi olarak iktidar partisine eleştirel 

yaklaşan kanalın haberde abartı veya yalan söylem kullandığı 

düşünülebilir. Ancak bakanın uzaktan eğitime erişimle ilgili yaptığı 

açıklama Fox TV’nin haberini doğrulamaktadır. 

Daha önce ekonomik yoksulluk çeken öğrencilerin uzaktan eğitime 

ulaşabilmesi için TRT EBA TV üzerinden günlük derslerin yapıldığı 

açıklanmıştır. Fox TV bu haberinde bu konuyu farklı bir biçimde ele 

almıştır. Televizyon üzerinden öğrencilerin derse sadece dinleyici 

olarak katılabildiğine, anlamadıkları ya da merak ettikleri konularda 

öğretmenleri ile iletişim kuramadığına dikkat çekmiştir. “SORU 

CEVAP İÇİN BİLGİSAYAR ŞART” KJ’si ile uzaktan eğitimde 

öğrencilerin öğretmenleri ile iletişim kurması gerektiğine bunun için ise 

bilgisayara ihtiyaç olduğuna dikkat çekmiştir. Haberde ayrıca 

muhabirin bir elektronik mağazaya giderek tablet ve bilgisayar 
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fiyatlarını incelediği görülmektedir. Bu haber uzaktan eğitimin getirdiği 

ekonomik yükün tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’de çocuk ve genç nüfusunun fazla olduğu da bilinmektedir. Bu 

da eğitimde ekonomik olarak yükü ikiye katlamaktadır. Haberde iki ve 

daha fazla çocuklu evlerde öğrencilerin aynı saate denk gelen derslere 

katılımını zorlaştırmaktadır. Böyle bir durumda ise birden fazla 

bilgisayar veya tablete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, ailelerin 

ekonomik giderin artması anlamına gelmektedir.  

Fox TV’nin haberde eleştirel yaklaştığı görülmektedir. Yayın çizgisinin 

ve ideolojinin haberlerde etkili olduğu daha önce yapılan araştırmalarda 

görülmüştür. Burada Fox TV’nin haberlerine baktığımızda yayın 

çizgisi olarak iktidar karşıtı bir politika izlediğini görmek mümkündür. 

Haberde Milli Eğitim Bakanı’nın uzaktan eğitim sürecinde yetersiz 

kalındığını ifade ettiği röportajı kullanarak eleştirilerin yönünü iktidar 

partisi ve ilgili Bakanlı’ğa çevirmiştir. 

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 

KAM SPİKER: 1999 depremi ile hayatımıza giren özel iletişim vergisi, 

tam da salgında eğitimin uzaktan yapıldığı bir dönemde arttırıldı. Özel 

iletişim vergi oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Yani uzaktan 

eğitim zamlandı. 

Üst KJ: UZAKTAN EĞİTİM ZAMLANDI 

Alt KJ: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI YÜZDE 10’A 

ÇIKARILINCA İNTERNET DE ZAMLANDI 

Üst KJ: SALGIN DÖNEMİNDE VERGİ ARTIŞI 
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Alt KJ: UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE FATURALARDAKİ VERGİ 

YÜKÜ ARTTI 

Alt KJ: BİNGÖL: KOLAYLIK SAĞLANMASI GEREKİRKEN VERGİ 

ARTTIRILDI 

Salgın döneminde ekonomik sıkıntılar yaşanan kısıtlamalar ile 

katlanarak artmıştır. Ancak bu dönemde eğitimin uzaktan yapılması 

kararı, eğitim giderlerine bilgisayar ve internet gibi yeni giderlerin 

eklenmesine neden olmuştur. Fox TV ana haber bülteni, pandemi 

döneminde ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde özel iletişim 

vergisinin arttırılmasına dikkat çekerek iktidarı eleştirmiştir. Uzaktan 

eğitimin internet üzerinden yapıldığı imasıyla oluşturduğu KJ’de 

“UZAKTAN EĞİTİM ZAMLANDI” başlığını kullanmıştır. Vergide 

yapılan zammın internet ve telefon faturalarına yansıdığını ve bu 

durumda öğrencilerin üzerindeki ekonomik yükün arttığını belirtmiştir. 

Haberde, “SALGIN DÖNEMİNDE VERGİ ARTIŞI” KJ’si ile sürece 

dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böyle bir süreçte iktidarın öğrencilere 

destek vermesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Ancak hükümetin destek 

olmak yerine vergiyi arttırdığını ve süreci daha da zorlaştırdığını 

belirterek hükümeti eleştirmiştir. 

HABER SÜRESİ: 3 Dakika 

KAM SPİKER: Uzaktan eğitim çok uzakta kaldı. Hala çok uzakta, o 

sorunları çözemedik. Eğitimin durumuna bir bakalım. 

Üst KJ: İNTERNET İÇİN TEPEYE TIRMANIYORLAR 
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Alt KJ: ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIKLARI 

SORUNLAR AYLARDIR ÇÖZÜLEMEDİ 

Üst KJ: KIŞ BASTIRINCA NE OLACAK? 

Alt KJ: ÖĞRENCİLER ŞİMDİLİK İNTERNETİN ÇEKTİĞİ YERE 

GİDEBİLİYOR AMA… 

Üst KJ: “4 MİLYON ÖĞRENCİ ERİŞEMİYOR” 

Alt KJ: EĞİTİM SEN: İNTERNET ÜCRETSİZ OLARAK DEVLET 

TARAFINDAN KARŞILANMALI 

EBA TV altyapısında yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılırken bir 

taraftan da özellikle kırsal kesimlerde internet altyapısı ile ilgili sıkıntı 

yaşanmaktadır. Haberde, iki ayrı şehir Erzurum ve Gaziantep’te 

öğrencilerin köylerinden telefonların çekmemesi nedeniyle internete 

ulaşmak için yüksek yerlere çıktıkları görüntüler paylaşılmıştır.  

Haberde, internet altyapısında yaşanan sorunlara işaret ederek, uzaktan 

eğitim sürecinin yönetilemediğini ve eğitimde eşitsizliğin giderek 

arttığı söylenmektedir. 17 Mart 2020’de başlayan uzaktan eğitimin bu 

güne kadar, yani haberin yayınlandığı tarih olan 23 Kasım 2020’ye 

kadar geçen sürede bu sorunların neden giderilmediği sorusu 

sorulmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı makamı bu konuda 

eleştirilmektedir. Eğitim Sen’in verilerine yer veren haber, eğitimde 

eşitliğin sağlanamadığını yayınlanan raporla ispatlama yoluna gitmiştir. 

“4 MİLYON ÖĞRENCİ ERİŞEMİYOR” başlığı ile yapılan araştırma 

raporunun sonucunu açıklayarak uzaktan eğitim sürecinin başarısız 

olduğu eleştirisini yapmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşunun, 
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“İNTERNET ÜCRETSİZ OLARAK DEVLET TARAFINDAN 

KARŞILANMALI” tavsiyesini dile getirmiş ve devletin bu sorumluluğu 

üstlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. 

HABER SÜRESİ: 3 Dakika 53 Saniye 

KAM SPİKER: “Nazlı Yerebasmaz ile Benim Hikâyem” de Van Gevaşlı 

çocuklar var. Eğitim için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kimse 

onları görmüyor, kimsenin bir şey yaptığı yok onlara yardım etmek için. 

Ama onlar karda bile yine de eğitime katılmak istiyorlar. Bunun için 

uğraşıyorlar. 

Üst KJ: İNTERNET GELMEDEN KAR GELDİ 

Alt KJ: GEVAŞ’TA BARAKADA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR ARTIK 

KARLA DA MÜCADELE EDECEK 

Üst KJ: UZAKTAN EĞİTİM ÇOK UZAKTA 

Alt KJ: KAR ALTINDA UZAKTAN EĞİTİME ULAŞMA MÜCADELESİ 

Üst KJ: SESLERİ NE ZAMAN DUYULACAK? 

Alt KJ: ISLAK BİR BARAKADA, SOBA BAŞINDA EĞİTİM ALMAYA 

ÇALIŞIYORLAR 

Fox TV, yine bir özel haberde, kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin 

internet altyapısının yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sorunu işlemiştir. 

Köylerinde internet altyapısının olmaması ve telekomünikasyon 

şirketlerinin telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle internete 

ulaşamadıklarını, internete ulaşmak için yüksek bir tepeye çıkmaları 

gerektiği belirtilmiştir. Şartların bu kadar zor olmasına birde kış 
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aylarında yağan kar ve soğuğun eklenmesi öğrencilerin eğitime 

ulaşmasının neredeyse imkânsız hale getirdiği ifade edilmiştir. Haberde 

hükümete çağrıda bulunan Fox TV, bu öğrencilerin de diğer öğrenciler 

gibi eğitime rahat erişebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için 

çağrıda bulunmuştur. Öğrencilerin yaşadığı bu mağduriyetin sebebinin 

hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı makamı olduğunu ifade ederek 

eleştiride bulunmuştur. 

HABER SÜRESİ: 3 Dakika 6 Saniye 

KAM SPİKER: Sayın bakanın açıklamasından yola çıkarak onun 

tarifinden yola çıkarsak. Nazlı Yerebesmaz’ın hikayesinde de “benin 

hikayem”de küçük fotoğrafa bakalım bizde. 

Üst KJ: NE OLACAK BU ÇOCUKLARIN HALİ? 

Alt KJ: KARDA EBA’YA ULAŞMAYA ÇALIŞAN YÜZLERCE ÇOCUK 

EĞİTİMDE EŞİTLİK İSTİYOR 

Üst KJ: KARDA ZORLU EĞİTİM YOLCULUĞU 

Alt KJ: UZAKTAN EĞİTİME ULAŞABİLME MÜCADELESİ 

VERİYORLAR 

Alt KJ: SESLERİNİ DUYAN YOK 

Alt KJ: BAKAN UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ DEDİ 

AMA ONLARA EĞİTİM ÇOK UZAK 

Haberin sunumunda spikerin, Milli Eğitim Bakanı’na bir gönderme 

yaparak habere başlandığı görülmektedir. İnternet erişimi sorununun 

işlendiği haberden önce Milli Eğitim Bakanı’nın uzaktan eğitim 
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açıklamasına yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı, 15 Milyon 

öğrencinin uzaktan eğitime ulaşabildiğini, 3 milyon öğrencinin ise 

ulaşamadığını belirtmiştir ve bunun başarı olduğunu ifade etmiştir. 

Spiker, bakanın bu açıklamalarını eleştirerek bir sonraki haberi 

okumaya başlamıştır. Haberde kullanılan “BAKAN UZAKTAN 

EĞİTİMDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ DEDİ AMA ONLARA EĞİTİM 

ÇOK UZAK” KJ’si ile yine bakanın açıklamasına gönderme yaparak 

öğrencilerin eğitime ulaşamadığını ifade etmiştir. 

Haberde, yine internet altyapısının olmadığı kırsal kesimlerde 

öğrencilerin yaşadığı sorunlar konu edilmiştir. Özel haber olarak 

işlenen haber, öğrencilerin eğitime ulaşma çabasını gündeme getirmiş 

ve eğitimde eşitsizliğin arttığını ifade etmiştir. Öğrencilerin 

röportajlarına yer verilen haberde, her yaşta öğrencinin aynı sorunla 

karşı karşıya kaldığını ve özellikle kış aylarında eğitime ulaşma 

çabasının yanında soğukla da mücadele etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

İncelenen diğer haberlerde de görüldüğü üzere, özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde internet altyapısı sorunları 

yaşanmaktadır. Bu bölgelerde özellikle şehir merkezine uzak köylerde 

öğrenciler eğitime ulaşabilmek için zorlu şartlarda mücadele 

etmektedir. İnternet şebekesinin olduğu yüksek kesimlerde kurulan 

derme çatma barakalarda ve soğukta eğitim görmeye çalışmaktadırlar. 

Fox TV, haberde hükümetin eğitime yeterli ilgiyi göstermediğini, 

öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesinin hükümet ve Milli eğitim 

Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak eleştiride 

bulunmaktadır. 
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Fox TV ana haber bültenleri incelendiğinde, eğitimde yaşanan internet 

ve altyapı sorunlarının özellikle kırsal kesimlerde bir hayli fazla olduğu 

görülmüştür. Yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ise hükümet ve 

eğitimden sorumlu bakanlık olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetersiz 

kaldığını ve gerekli çalışmaları yapmadığı eleştirisine sıklıkla yer 

verilmiştir. 

Medyada, ideolojik yapıyı en belirgin şekilde yansıtan programlar 

haber programlarıdır. Haberlerde oluşturulan söylemler ve izlenen 

politika kurumun ideolojik kimliğini açık bir şekilde olmasa da dolaylı 

olarak ortaya koymaktadır. Fox TV ana haber bültenlerinin incelendiği 

bu bölümde süreçle ilgili yapılan haberlerde, odak noktası hükümettir. 

Olumsuzlukların yer aldığı haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

söylemlerine sıklıkla yer verilerek eleştiride bulunulmuştur. Bakanın 

süreç ile ilgili verdiği olumlu bilgilerin yapılan haber ve içeriklerle 

çürütülmeye çalışıldığı görülmüştür. Ana haber bültenlerinde verilen 

her olumsuz haberde Milli Eğitim Bakanı’nın söylemlerine ve 

görüntüsüne yer verilmesi ve sonunda kullandığı söylemlerin 

çürütülmesi kanalın yayın çizgisini ortaya koymaktadır. Haberler, 

eleştirirken bu eleştirilerini sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları, 

araştırma raporları, öğrenci ve velilerin röportajları ile destekleme 

yoluna gitmektedir. 

Televizyon kanallarının yayın çizgisi, ideolojiye göre şekillenmektedir. 

Bu durum içerik üretimini de etkilemektedir. Çalışma kapsamında 

incelenen Fox TV’de yayınlanan haberlerde, eğitimde yaşanan 

olumsuzluklar siyaset kavramı çerçevesinde gündeme getirilmiştir. 
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Hükümetin eleştirildiği haberlerde muhalefet partilerinin de 

eleştirilerine sıklıkla yer verilmiştir. Bu haberler bize ideolojilerin 

üzerinde siyasetinde çok etkili olduğunu açık bir şekilde 

göstermektedir. 

3.2.  SHOW TV ANA HABER ANALİZİ 

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin başlaması başta altyapı ve internet 

olmak üzere birçok sıkıntının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Uzaktan eğitime geçiş, süreç içerisinde gündemin en önemli 

konularından biri olmuştur. Çalışmada, 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2021 

tarihleri aralığını kapsayan bir yıllık sürede Show TV ana haber 

bülteninde yayınlanan haberler incelenmiştir. Bu kapsamda Show TV 

ana haber bültenlerinde yayınlanan 6 Bin 205 haber incelenmiştir. Bu 

haberler içerinde uzaktan eğitim süreciyle ilgili 63 habere rastlanmıştır. 

63 haber içerisinde uzaktan eğitin süreciyle ilgili olumsuz 10 habere 

erişilmiş ve bu haberlerin tamamı çalışma kapsamında analiz edilmiştir. 

Show TV, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların başında internet 

ve altyapı konularını gündeme getirmiştir. İncelenen haberlerden 10 

olumsuz haber içerisinden 6’sının internet ve altyapı sorunuyla ilgili 

olduğu görülmüştür. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 

KAM SPİKER: İbrahim Açıkgöz 13 yaşında, Kayseri’nin bir köyünde 

yaşıyor. Uzaktan eğitim ona çok uzak, çünkü internet evinden çekmiyor, 

Çekmesi için İbrahim ve babası sabah erkenden yollara düşmek 

zorunda. İşte İbrahim’in en büyük hayali ve önündeki en büyük engeli. 
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KJ:  

-UZAKTAN EĞİTİM ONA DAHA UZAK! 

-İBRAHİM’İN İNTERNET ENGELİ 

-OKULA DEĞİL İNTERNET TEPESİNE YOLCULUK 

-“KIŞIN BEN O YUKARIYA NASIL ÇIKACAĞIM?” 

-“KÖYÜMÜZE İNTERNET GELSE…” 

Show TV’de yayınlanan özel haberde, Kayseri’nin bir köyünde 

yaşayan İbrahim Açıkgöz isimli öğrencinin internet altyapısı nedeniyle 

derslere giremediği ve derse girebilmek için verdiği mücadele ekranlara 

taşınmıştır. 

İnternet ve altyapı sorunları ile ilgili haberlerle genel olarak Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde karşılaşılmaktaydı. Bu haberde, 

daha batıda yer alan ve altyapı ve şehircilik anlamında daha gelişmiş 

olan Kayseri’de yaşayan bir öğrencinin internet şebekesi sorunu 

gündeme getirilmiştir. Bu haberde de gördüğümüz gibi internet ve 

altyapı sorunu sadece kırsal ve gelişmemiş şehirlerde değil, gelişmiş 

şehirlerde de görülmektedir. Yani internet erişimi nedeniyle her 

bölgeden öğrencinin eğitimden uzak kalabildiğini söylemek 

mümkündür. Haber, yine sadece internet altyapısı nedeniyle eğitime 

ulaşamayan bir öğrencinin yaşadığı zorluğu gündeme getirmiştir. 

Sorunun kaynağı veya giderilmesi yönünde bir eleştiride bulunulmadığı 

görülmektedir. 

HABER SÜRESİ: 55 Saniye 
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KAM SPİKER: Gelin şimdi size Hakkâri’deki EBA tepesine götürelim. 

Yüksekova’nın Ericek mezrasındaki çocukların 2 Bin 500 rakımlı 

uzaktan eğitim macerasını birlikte izleyelim.  

KJ: 

-EĞİTİM HEM UZAKTA, HEM YÜKSEKTE… 

-2 BİN 500 RAKIMLI EBA TEPESİ! 

-İNTERNET ÇEKEN TEPEYİ SINIF YAPTILAR! 

-“KÖYÜMÜZE ŞEBEKE İSTİYORUZ” 

Show TV’de yayınlanan haberde öğrencilerin uzaktan eğitime 

katılabilmek için yaşadıkları zorluk ekrana getirilmiştir. Burada 

“ajans” haberciliğinin bir örneğini görmekteyiz. Aynı haber, Fox TV 

ana haber bülteninde de yayınlanmış ve kırsal kesimdeki öğrencilerin 

internet sorunu gündeme getirilmiştir.  

Öğrencilerin röportajlarının kullanıldığı haberde, internet sorununun 

çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım istenmektedir. 

Haberde yine eleştirel bir söyleme rastlanmamaktadır. Sadece sürecin 

aktarıldığı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

Haberi ekranlara getiren Show TV ve Fox TV karşılaştırıldığında ise 

habere farklı bir yaklaşımın sergilendiği görülmektedir. Fox TV, 

haberde eğitim sendikalarının yorumlarına yer vererek bu sorunun 

hükümet tarafından giderilmesi gerektiği ifade edilmiş ve aynı zamanda 

Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarına yer vererek eleştiride 

bulunmuştur. İki farklı televizyon kanalının yayınladığı haberler 
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incelendiğinde, haberlerde ideolojik etkinin ne kadar fazla olduğunu 

daha net bir şekilde görmek mümkündür. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 42 Saniye 

KAM SPİKER: Apartman sakinleri iki aydır akla karayı seçti ama 

binaya internet bağlatamadı. ‘Mahallede var, bizde yok’ diyen 

mağdurlar en çok uzaktan eğitime katılamayan çocukları için üzülüyor. 

Mahallelerdeki altyapı sorununun sorumlusu çocuklar değil ama 

bedelini onlar ödüyor. Üstelik ağır bir bedel, Online eğitim istiyorlar, 

eğitim alamıyorlar. Okullar artık tamamen kapalı, tablet ve internet 

erişiminde fırsat eşitsizliğini yani dijital eşitsizliği ortadan kaldırmak 

şart. Niye söylüyoruz bunları, haberimizi izleyelim görelim. 

KJ: 

-İNTERNETSİZ APARTMAN! 

-MAHALLEDE İNTERNET VAR, BU BİNADA YOK! 

-ÇOCUKLARIN İNTERNET İSYANI 

-“ÖĞRENCİ VAR, İNTERNET YOK” İSYANI! 

-DERSLERE KATILAMADI, OKUMA-YAZMA ÖĞRENEMEDİ 

-PANDEMİDE İNTERNETSİZ KALDILAR! 

Altyapı sorunu yaşayan sadece kırsal kesimlerde yaşan öğrenciler 

değildir. Haberde, İstanbul’un merkez mahallelerinde birinde internet 

alt yapısının olmasına rağmen sadece bir apartmana internet 

verilemediği için öğrencilerin derslere katılamadığı görülmektedir.  
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Haberde, bu duruma isyan eden veliler ve öğrencilerin sorunun bir an 

önce çözülmesi yönünde çağrısına yer verilmiştir. Haber sunucusunun 

eğitimde fırsat eşitsizliği vurgusu dikkat çekmektedir. Ancak burada 

yine eleştiri odağının belli olmadığı görülmektedir.  

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise uzaktan eğitime katılamayan 

öğrenciler arasında henüz birinci sınıfa başlayan öğrencilerin de 

olmasıdır. “DERSLERE KATILAMADI, OKUMA-YAZMA 

ÖĞRENEMEDİ” KJ’siyle haber, uzaktan eğitimin bir diğer olumsuz 

noktasına dikkat çekmektedir.  

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 15 Saniye 

KAM SPİKER: Okulları kapatıp çocukları internetsiz evlere yollayınca 

imkânları dar çocukların eğitimi imkânsızlaşıyor. İddialı olduğumuz o 

uzaktan eğitim konusu internetsiz yerlerde eğitime uzaklığa dönüşüyor. 

Yine bir gün internete ulaşamazken, çocuklarımız haftalardır online 

derslere giremiyor dediler. İddiaya göre İstanbul Büyükçekmece’de bir 

mahallede tan bir aydır internet yok, Peki neden? Mahalle sakinleri 

Show habere anlattı. 

KJ: 

-“1 AYDIR İNTERNET YOK!” 

-“ALTYAPI ÇALIŞMASI İNTERNETİ KESTİ” İDDİASI 

-İDDİAYA GÖRE İŞ MAKİNESİ KABLOLARI KOPARDI 

-MAHALLELİNİN İNTERNET İSYANI! 

-“ÇOCUKLAR ONLİNE DERSLERİNE GİREMİYOR” 
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Yine internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 

öğrenciler ile alakalı bir haber yayınlanmıştır. Haberde, İstanbul’da bir 

mahallede yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle internetin kesildiği ve 

bir aydır internet arızasının giderilmediği gündeme getirilmiştir. 

Show TV’de yayınlanan haberde internet altyapısında yaşanan sorunu 

dile getiren haber spikerinin, sistem ve uygulamayı eleştirdiği 

görülmektedir. Haber sunucusunun, “OKULLARI KAPATIP 

ÇOCUKLARI İNTERNETSİZ EVLERE YOLLAYINCA İMKÂNLARI 

DAR ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İMKÂNSIZLAŞIYOR.” sözleri, 

okullarda yüz yüze eğitimin sonlandırılması sonrasında çocukların 

evlerden eğitime devam etmek zorunda kaldıklarını, ancak dar gelirli 

çocukların internete erişememesini eleştirmiştir. Spiker haber 

sunumunun devamında ise,  “İDDİALI OLDUĞUMUZ O UZAKTAN 

EĞİTİM KONUSU İNTERNETSİZ YERLERDE EĞİTİME UZAKLIĞA 

DÖNÜŞÜYOR.” cümlesinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan 

açıklamalara gönderme yaparak, internete ulaşamayan öğrencilerin 

eğitimde uzaklaştığını ima ederek sorumluları eleştirmiştir. Ancak 

eleştirilerin yöneltildiği kişi veya kurumların açık bir şekilde ifade 

edilmediği dikkat çekmektedir. 

Haberde kullanılan KJ’lerde ise eleştirel söylemin kullanılmadığı, 

sadece haber içeriğiyle ilgili bilgilerin verildiği görülmektedir. 

HABER SÜRESİ: 2 Dakika 

KAM SPİKER: Okulları kapatıp çocukları internetsiz evlere yollayınca 

imkânları dar çocukların eğitimi imkânsızlaşıyor. İddialı olduğumuz o 

uzaktan eğitim konusu internetsiz yerlerde eğitime uzaklığa dönüşüyor. 
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Yine bir gün internete ulaşamazken… Haberimizi getirelim şimdi. 

İstanbul Esenyurt’ta iki sokak altyapı çalışması nedeniyle aylardır 

internetsiz kaldı. Uzaktan eğitimden uzak ara geri kalan öğrenciler de 

veliler de isyan ediyor artık. 

KJ: 

-UZAKTAN EĞİTİM DAHA DA UZAK! 

-AYLARDIR İNTERNETSİZLER 

-MAHALLEDE İNTERNET İSYANI… 

-ÖĞRENCİLERİN İSYANI… 

-FATURADAN BIKTILAR 

Show TV’nin internet altyapısı sorunu ile ilgili paylaştığı haberde, yine 

İstanbul’un bir semtinde altyapı çalışması yapıldığı gerekçesiyle iki 

aydan fazla bir süredir internetin kesik olduğu bilgisi aktarılmaktadır. 

Bir önceki haber ile karşılaştırıldığında aynı içeriklerin kullanıldığı 

görülmektedir. Asıl dikkat çeken nokta ise haber spikerinin sunumda 

okuduğu metindir. Yaklaşık iki hafta önce yayınlanan haber ile bu 

haberin sunumunda hemen hemen aynı metnin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durumu içerik üretimi konusunda Show TV’nin 

yetersizliği olarak yorumlamak mümkündür. 

Bir önceki haberde olduğu gibi bu haberin sunumunda da spikerin 

eleştiri yaptığı görülmektedir. Ancak yine eleştirilen kişi ya da 

kurumlar açık bir şekilde ifade edilmemişlerdir. Haberde ayrıca internet 

kesintisinin ekonomik olarak da ailelere artı bir maliyet getirdiği 
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belirtilmiştir. Veliler, öğrencilerin derse telefondan katıldıkları için 

fazla fatura ödemek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Haberde, 

“FATURADAN BIKTILAR.” KJ’si ile ailelerin yaşadığı ekonomik 

sıkıntı üzerinde durulmuştur. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 19 Saniye 

KAM SPİKER: Gamze Arslan, fedakâr bir köy öğretmeni. Maskesini 

takıyor, tahtasını alıyor uzaktan eğitim alamayan öğrencilerine kapı 

kapı dolaşıp ders anlatıyor. Elbette bizlere de iyi ki varsın Gamze 

öğretmen demek kalıyor. 

KJ: 

-UZAKTAN EĞİTİM ALAMAYANA YAKINDAN EĞİTİM 

-KAPI KAPI DOLAŞIP DERS ANLATIYOR 

-İNTERNET YOK GAMZE ÖĞRETMEN VAR! 

-YÜZÜNDE MASKE, KOLUNUN ALTINDA YAZI TAHTASI… 

-İYİ Kİ VARSIN GAMZE ÖĞRETMEN 

İncelenen haberlere bakıldığında uzaktan eğitim sürecinin en sorunlu 

tarafının internet ve altyapı eksiliği olduğu görülmektedir. 

Show TV ana haber bülteninde yer alan bu haber, kırsal kesimde 

yaşanan internet sorunudur. Evlerinde internet olmayan öğrencileri için 

kapı kapı gezerek eğitim veren bir öğretmenin hikâyesi 

haberleştirilmiştir. Gamze Arslan isimli bir köy öğretmeninin 

öğrencilerinin uzaktan eğitime katılmaması üzerine tek tek evlerine 

giderek eğitim verdiği görülmektedir. Haber, bir öğretmenin eğitim 
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verme çabası üzerinde durulmuştur. Ancak öğretmenin böyle bir 

yöntem seçmesinin asıl nedeni öğrencilerin derse katılım 

sağlayabilmesi için gerekli olan internetin olmamasıdır. “İNTERNET 

YOK GAMZE ÖĞRETMEN VAR!” KJ’si ile internetin olmamasından 

bahseden haber, bunun dışında internet sorunu üzerinde durmadığı 

görülmüştür. 

HABER SÜRESİ: 1dakika 31 Saniye 

KAM SPİKER: Korona virüs önlemleri kapsamında alınan uzaktan 

eğitim kararının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 

Öğrencilere birinci dönem sınavlarının 31 Aralık’tan sonra 

yapılacağını duyururken, “unutmayın iptal olmadı, sadece ertelendi” 

uyarısı da yaptı. 

KJ: 

-SINAVLAR 31 ARALIK’TAN SONRA! 

-OKUL ÖNCESİNE DE YÜZ YÜZE EĞİTİM YOK 

-İŞTE UZAKTAN EĞİTİM DETAYLARI 

-“UNUTMAYIN! İPTAL OLMADI, SADECE ERTELENDİ” 

-KİTAPLARIN DAĞITIMI BAŞLADI 

-YIL SONUNA KADAR 500 BİN TABLET DAĞITILACAK 

Show TV’de yayınlanan bu haberde uzaktan eğitimle süreci ve süreç 

içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Haber 

içerisinde uzaktan eğitim süreci ile ilgili yapılan röportajlarda 

kullanılan olumsuz söylemlere haberde değinilmediği görülmektedir. 
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Öğrenciler, uzaktan eğitime katılmadıklarını bunun sebebinin ise dersi 

anlamadıkları olduğunu belirtmektedirler. Ancak haberde bununla ilgili 

bilgi verilmediği ve konuyla alakalı KJ’nin kullanılmadığı dikkat 

çekmektedir. Ayrıca öğrencilere tablet dağıtımıyla ilgili bilgiler 

haberde verilmektedir. Ancak uzaktan eğitimin başlamasının üzerinden 

dokuz ay geçmesinden sonra hala tabletin dağıtılmamış olması ve 

birçok öğrencinin bu konu nedeniyle derse katılamamış olması üzerinde 

durulmamıştır. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 26 Saniye 

KAM SPİKER: Kemal Kılıçdaroğlu veli ve öğrencilerle buluştu. 

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunları konuştu. CHP liderinden 

hükümete ilave derslik yapımı ve ücretsiz internet önerisi geldi. 

KJ: 

-“İNTERNET MASRAFINI DEVLET KARŞILASIN!” 

-UZAKTAN EĞİTİM İÇİN FORMÜL ÖNERDİ 

-KILIÇDAROĞLU VELİ VE ÖĞRENCİLERLE KONUŞTU 

-“ARSA GÖSTERSİNLER OKUL YAPALIM” 

Yayınlanan bu haber de uzaktan eğitim sürecinde yaşanan internet 

sorunu ile alakalıdır. Ancak internet sorununun kaynağı olarak 

ekonomik nedenler gösterilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun video konferans yoluyla öğrenci ve 

velilerle görüştüğü toplantıda bu konu üzerinde durulmuştur. Ekonomik 

nedenler ile internete ulaşamayan öğrencilerin olduğunu ve bu sorunun 

giderilmesi için hükümetin destek vermesi gerektiğini belirten Kemal 
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Kılıçdaroğlu, ayrıca derslik eksikliği sorununun yaşandığını da 

belirtmiştir. Toplantıya katılan velilerin de uzaktan eğitimin yetersiz 

olduğunu ve altyapıda sorunlar yaşandığını ifade ettiği görülmüştür. 

Röportajları yayınlanan veliler, EBA sisteminin çökmesi, İnternet 

şebekesinin olmaması ve elektrik kesintisi gibi aksaklıklar nedeniyle 

uzaktan eğitime ulaşamadıklarını belirtmişlerdir.  

Haberde, Kemal Kılıçdaroğlu ve velilerin uzaktan eğitim ile ilgili 

eleştirileri gündeme getirilmiştir. Haber içerisinde televizyon kanalının 

ideolojisini yansıtan söylemler kullanılmamıştır. Ancak, olumsuz 

röportajların yayınlanması ve eleştirilerin gündeme getirilmesi, Show 

TV’nin ideolojik yapısının bir göstergesi olduğunu söylemek 

mümkündür. 

HABER SÜRE: 2 Dakika 16 Saniye 

KAM SPİKER: İyi kalpli bir adam, “ben okuyamadım onlar okusun” 

dedi evinden EBA’ya bağlanamayan öğrencilere internet kafesini açtı. 

Okuldan farksız kafede çaylar ve tostlarda müesseseden. 

KJ: 

-“BEN OKUYAMADIM, ONLAR OKUSUN!” 

-İNTERNET KAFEDE’EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’ 

-İNTERNET KAFESİNİ ÖĞRENCİLERE AÇTI 

-İYİ KALPLİ ESNAFTAN MİNİKLERE ‘EBA’ DESTEĞİ! 

-ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET HİZMETİ 

-“ÖĞRENCİLERE CANIM FEDA” 
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Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlardan bir diğeri ise ekonomik 

nedenler olmuştur. Haberde, bir esnafın uzaktan eğitime katılamayan 

öğrenciler için ücretsiz internet sağladığı konusu işlenmiştir. İnternet 

sorunu yaşayan bütün öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sağlayan 

esnaf, öğrencilerin derslerden geri kalmaması ve eğitimini devam 

ettirebilmesi için böyle bir yönteme başvurduğunu belirtmiştir.  

Ancak öğrenciler ile yapılan röportajlarda uzaktan eğitimin ekonomik 

boyutu ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler, evlerinde internet olmadığı için 

buraya gelerek eğitime katıldıklarını ifade ederken, bir grup öğrencide 

bilgisayar ve tablet gibi araçları olmadığı için derse katılamadıklarını 

ifade etmişlerdir. İnternet ve altyapı sorunları ile derse katılamayan 

öğrenciler olduğu gibi ekonomik nedenlerle de derslere katılamayan 

öğrencilerin olduğu da görülmektedir. 

HABER SÜRESİ: 1 Dakika 17 Saniye 

KAM SPİKER: Şimdide öğrencileri, aileleri ve tabi ki öğretmenleri 

yakından ilgilendiren bir haber var. Okulların açılmasında karar 

haftasına girilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan çok önemli 

açıklamalar geldi. Selçuk: “Açılış tarihinin ertelenmesi öğrenme 

kayıplarını arttırır.” Dedi. 

KJ: 

-OKULLAR AÇILACAK MI? 

-DERS ZİLİ İÇİN GERİ SAYIM 

-SELÇUK: KAYIPLARI AZALTMAK İSTİYORUZ! 

-“ÖĞRENMEYE HAZIRIM” VE “TOHUM” 
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-ÖZEL OKULLARDA HAZIRLIKLAR TAMAM 

Show TV’de yayınlanan haberde, yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 

uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının yaşandığı ve bu nedenle 

yüz yüze eğitimin bir an önce başlatılması gerektiği açıklamaları 

kullanılmıştır.  

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı yapılan 

araştırmalar ve öğrenci röportajlarıyla kanıtlanmıştır. Bunun yanında 

internet, altyapı ve ekonomik nedenler de uzaktan eğitimde yaşanan 

sorunlar arasındadır. Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamada eğitimin 

pandemi sürecinde gerilediği ve bu kayıpların bir an önce giderilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenen Show TV ana haber bültenlerinde 

ekonomi, internet, altyapı ve uzaktan eğitimin yetersizliği sorunlarına 

değinilmiştir. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili olumsuzlukları içeren 10 

haberin analiz edildiği bu bölümde internet ve altyapı sorunlarının 

uzaktan eğitim sürecinde en çok karşılaşılan ve şikâyet edilen konular 

olduğu görülmüştür. Yayınlanan 10 haberden 8’inde internet ve altyapı 

sorunları işlenirken, 1 haber ekonomik nedenler, 1 haber ise uzaktan 

eğitimin yetersizliği ile alakalı haberlerdir. 

İdeolojilerin en belirgin görüldüğü programların haber bültenleri 

olduğu bilinmektedir. Show TV ana haber bültenlerinde yayınlanan 

haberlerde ideolojiyi baskın bir şekilde görmek mümkündür. Uzaktan 

eğitimde yaşanan aksaklıkların başında internet ve altyapı sorunlarının 

geldiğini incelenen haberlerde görmek mümkündür. Burada sorunun 
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çözülmesi ve her öğrencinin eğitime eşit şartlarda ulaşabilmesi, Milli 

Eğitim Bakanlığı ve hükümetin sorumluluğundadır. Ancak analiz 

edilen haberlerde olumsuzluklara ilişkin bilgiler verilirken sorumlu 

olan kişi ya da kurumlardan bahsedilmediği görülmüştür. Bunun 

sebebinin ise, medya şirketi sahipliklerinin ideolojileri olduğunu 

söylemek doğru olacaktır. Yayın çizgisi olarak hükümete yakın olan 

medya kuruluşunun uzaktan eğitimde olumsuzlukların olduğunu 

belirtmesi, ancak olumsuzlukların çözülmesinden sorumlu olanların 

ifade edilmemesi bunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

4. SONUÇ 

Televizyon, küreselleşmenin en önemli sonuçlarından biridir. 

Radyodan sonra icat edilmiş olsa bile çok kısa sürede yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Ses ve görüntüyü bir arada ileten yapısı 

televizyonun yaygın olarak kullanılmasının en önemli nedenidir. 

Televizyonun kitleler tarafından benimsenmesi yönlendirme ve 

gündem belirleme gücünü de elinde bulundurmasını sağlamıştır. Bu 

durum, profesyoneller tarafından bir güç haline dönüştürülmüş ve 

kitlelere belli bir ideolojiyi empoze etmek için kullanılmıştır. 

Televizyon, yönlendirme, kitleleri yönetme ve gündem belirleme 

işlevlerini yayınlanan programlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

Ancak televizyon programları arasında haber kuşaklarının ideolojiyi 

belirgin bir şekilde içinde barındırdığını söylemek mümkündür. İlk 

yıllarda televizyon haberciliği, radyo gibi salt bilgiyi aktarma ve 

insanları haberdar etme işlevini üstlenmiştir. Ancak televizyonun 

kitleler üzerindeki etkisinin fark edilmesiyle bu durum değişmiş ve belli 
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bir ideoloji yaymak için kullanılmaya başlamıştır. İletişim araçlarının 

eğitme, kültür ve gelenekleri yayma, bilgilendirme ve eğlendirme 

işlevleri vardır. Ancak günümüzde yaşanan COVID-19 salgını 

nedeniyle haber verme ve eğitme işlevlerini daha sıklıkla kullandığını 

söylemek doğru olacaktır. 

2019 yılı sonunda görülen ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 

salgını, insandan insana hızlı bulaşan bir özelliğe sahip olduğu 

uzmanlar tarafından açıklanmıştır. Bu nedenle bazı sosyal kısıtlama 

kararlarının alınmasına neden olmuştur. Türkiye’de ilk COVID-19 

vakası 11 Mart 2020 yılında görülmüş ve kısıtlama uygulamaları bu 

tarihle birlikte başlamıştır. 12 Mart 2020’de alınan karar ile yüz yüze 

eğitime ara verilmesinin ardından eğitimin uzaktan eğitim sistemi ile 

yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar ile dersler, EBA TV 

İNTERNET ve TRT EBA TV kanalları üzerinden yapılmaya 

başlanmıştır. Ancak uzaktan eğitim süreci bazı sorunları da beraberinde 

getirmiştir. 

Çalışma kapsamında, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların 

televizyon haberlerinde sunumu incelenmiştir. Bu kapsamda en çok 

izlenme oranına sahip olan iki televizyon kanalının 11 Mart 2020-11 

Mart 2021 tarih aralığını kapsayan bir yıllık sürede yayınlanan ana 

haber bültenleri analiz edilmiştir. Fox TV ve Show TV’nin dâhil 

edildiği çalışmada, ideolojinin haber sunumuna etkisini tespit etmek ve 

uzaktan eğitim sürecinin haberlerde nasıl işlendiğini görmek 

amaçlanmıştır. Televizyon haberciliğinde ideoloji baskın bir şekilde 
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görülmektedir. Çalışmada incelemeye alınan iki televizyon kanalında 

da ideolojinin açık bir şekilde görüldüğünü söylemek mümkündür. 

Analiz edilen televizyon kanallarının uzaktan eğitim süreci ile ilgili 

haberlere yer verdiği görülmüştür. Fox TV’nin ise olumsuz haberleri 

çok fazla gündeme getirdiği görülmüştür. Show TV’nin ise yaşanan 

olumsuzluklarla ilgili haber sayısının daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Fox TV’de uzaktan eğitim süreci ile ilgili yayınlanan 112 haberden 

32’si olumsuz yargı belirtirken 6’sı olumlu yargı içermektedir. 74 haber 

ise nötr yani süreci anlatan ve açıklayan haberlerden oluşmaktadır. 

Süreç ile ilgili internet ve altyapı sorunu, ekonomik nedenler, uzaktan 

eğitimin yetersizliği ve fırsat eşitsizliği konularında eleştirilerde 

bulunulmuştur. Fox TV, yayınladığı haberlerde eleştirileri yönelttiği 

kişi ve kurumları açık bir şekilde ifade etmiştir. Haberlerde kullanılan 

öğrenci ve velilerin röportajları, eğitim sendikalarının ve uzmanların 

açıklamaları da uzaktan eğitim sürecinin olumsuzluğunu anlatan 

içeriklerle oluşturulmuştur. Fox TV’de yayınlanan haberlerde eleştiri 

hedefinde hükümet ve uzaktan eğitimden sorumlu ilgili bakanlığın 

olduğu görülmüştür.  Bu da televizyon kanalının ideolojisini açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Show TV ana haber bülteninde ise uzaktan 

eğitimle ilgili 63 haberin yayınlandığı ve bu haberlerden 10’unun 

olumsuz yargı belirttiği görülmüştür. Yayınlanan 12 haberin olumlu, 41 

haberin ise nötr yargı belirttiği saptanmıştır. Show TV’nin sürece nötr 

yaklaştığını söylemek mümkündür. Show TV, genel olarak internet ve 

altyapı ile ilgili sorunlar üzerinde durmuştur. Yayınlanan olumsuz 
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haberlerde ise eleştirilen kişi ya da kurumu açık bir şekilde 

belirtilmediği görülmüştür. 

Farklı medya şirketlerine ait televizyon kanallarının ana haber 

bültenlerinin incelendiği bu çalışmada ideolojinin televizyon 

haberciliği üzerinde baskın bir şekilde etkili olduğu tespiti, bu 

çalışmanın en önemli sonucunu teşkil etmektedir. Dördüncü kuvvet 

olarak görünen medya, insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle gücün 

sembolü haline gelmiştir. Haberlerde kullanılan ideolojinin yaygın ve 

baskın olması medyanın bu yapısından kaynaklanmaktadır. Medyanın 

ekonomik gelir elde etme amacı ve bu amaç çerçevesinde uyguladığı 

politikalar medyayı tarafsızlık ilkesinden uzaklaştırmakta ve 

ideolojinin doğmasına neden olmaktadır. Bu yapının değiştirilmesi 

günümüzde pek mümkün görülmemektedir. Ekonomik olarak 

güçlenme isteği ve medyanın insanlar üzerindeki yönlendirme etkisinin 

güç sahipleri tarafından kullanılmak istemesi bu yapının değişmesinin 

önündeki engel olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışma, televizyon ana haber bültenlerinde pandemi döneminde 

uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar ile ilgili yayınlanan 

haberlerde ideolojinin araştırılması ve tespit edilmesi bakımından 

önemlidir. Ancak televizyon haberlerinin dışında dijital medyada da bu 

tür haberlere rastlamak mümkündür. İleride yapılacak çalışmalar, 

yaygınlaşan dijital medyada yayınlanan bu tarz haberlerin mukayese 

edilmesi literatüre kazandırılacak yeni çalışmalar açısından önem arz 

edecektir. 
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GİRİŞ 

Diplomasi, egemen devletlerin uluslararası siyaset düzeninde etki 

alanlarını artırmak üzere kimlik ve çıkarlarını kolladıkları ilişki 

yürütme biçimi olarak tanımlanabilir (Wiseman& Sharp, 2011, 256). 

Devletler için bu sürekli bir uzlaşı sürecidir (Pamment& Gwinn, 2018, 

6) ve bu süreç tarih boyunca hükümetler tarafından atanan resmi 

aktörler ve enstrümanlarla yürütülmüştür (Berridge, 2002& Hamilton 

& Langhorne, 1995, 1). Bu mekanizmalar bazen düzenli devam eden 

ilişkileri yeniden üretir bazense yeni şekillenmekte olan dinamiklere 

göre temsil ettikleri devletleri baştan konumlandırmayı hedefler 

(Berridge & James, 2001, 62). Özellikle Soğuk Savaş döneminde 

ulusal devletlerin güç dengesini kendi lehlerine kurmak adına 

yürüttükleri müzakereler, arabuluculuklar ve çeşitli siyasi davranışlar, 

18. Yüzyılın İngiliz parlamenteri Edmund Burke’nin uluslararası 

ilişkiler odaklı geleneksel perspektifini doğrular (Berridge, 2010). Ne 

var ki, Soğuk Savaş ertesi dünyanın liberal paradigmasında global 

siyasete daha etkili yön vermeye başlayan sivil toplum kuruluşları, 

hükümetler arası kuruluşlar ve ulus aşırı şirketler (Hart&Siniver, 

2021, 6), diplomasinin yalnızca devletlerin dış ilişkileri yürütmek için 

atadığı resmi aktörlerinin değil çok daha geniş bir popülasyonun 

meselesi olduğunu göstermiştir. Ardından 21. yüzyılda daha da 

dramatik hale gelen terör, göçmenlik, küresel ısınma, pandemi gibi 

konular, öönceki yüzyılın geleneksel diplomasi motivasyonlarının 

sınırlılığını ortaya koymuş ve devlet dışı aktörler vurgusuyla (Craig, 

1983) kavramı yeniden tanımlamak elzem hale gelmiştir. Elbette bu 
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tanımı, gelişen kitle iletişim teknolojilerinden bağımsız düşünmemek 

gerekir. Yumuşak güç kavramının zenginleşen iletişim kanalları 

vasıtasıyla uluslararası siyaset sahnesine daha çok yön vermeye 

başlamasıyla, kamu diplomasisi kavramı bu ihtiyacı karşılamaya 

başlamıştır (Harris, 2013). Bu kavramda, tarihteki “devletten devlete” 

diplomasi anlayışı “devletten halka” ve/veya “halktan halka” eksenine 

kaymıştır (Özgöker, 2020, 86). Ne var ki gelişen kitle iletişim 

teknolojileri, kamu diplomasisini dahi dönüştürmeye başlamıştır. 

Dijital iletişim çağında, diplomasiye halkın mı devletlerin mi karar 

verdiğini belirlemek güçtür. Bu sınırsız, zamansız, mekansız ve 

kendini sürekli güncelleyen iletişim ortamında devletlerin kamu 

diplomasisini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamak önem kazanmıştır. 

Bu bölümde, yeni medyanın kamu diplomasi aracı olarak 

kullanımlarına genel bir perspektif sunulması amaçlanmaktadır. 

Tarihsel Çerçeve 

Diplomasi her zaman içinde bulunduğu dönemin koşullarına göre 

yeniden şekillenen bir devlet becerisi ve teamülü olageldi. Tuncer’e 

göre (2009, 126), dış siyaset ülkelerin izleyeceği ana stratejiyi, 

diplomasiyse bu yolu takip ederken kullanılan yöntem ve araçları 

belirler. Tarih boyunca bu strateji ve pratikler, devletten devlete ve 

zamandan zamana farklılıklar göstermiştir. Örneğin Yunan sitelerinde 

diplomatik görüşmeler halkın gözü önünde yapılan ve sonuçları 

herkesin bilgileneceği şekilde levhalara işlenen “açık diplomasi” 

şeklinde gerçekleşmekteydi (Tuncer, 1984, 53). Ancak Westphalia 

Anlaşması ertesine gelindiğinde, hakim yaklaşım gizli diplomasi 
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olmuştu. Buna göre, rakip veya müttefik ülkelerdeki dönemin güç 

dengesinin simgesi daimi büyükelçilikler (Sen, 1976) üzerinden 

yürüttüğü kapalı devre ilişkiler, uluslararası güven tesis etmek yerine 

onu daha da sarsmış ve Birinci Dünya Savaşı’na sebebiyet vermiştir 

(Tuncer, 2009, 126). Bu durum, uluslararası güç dengesinin sadece 

devlet elitlerinin kısıtlı iletişimine bırakılamayacağını göstermiş ve 

devlet dışı mekanizmalar, diplomasinin aktörü olmaya başlamışlardır. 

Sözgelimi, Milletler Cemiyeti, eski paradigmanın kapalı devre 

diplomasisine bir alternatif sözüyle doğmuştur (Tuncer, 2009, 96). 

Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle bu yönelim 

kesintiye uğrasa da, 20. yüzyılda egemen diplomasi anlayışı çok 

yönlü, çok boyutlu, çok aktörlü ve çok kanallı olarak gelişmeye 

devam etmiştir (Yağmurlu, 2007). Burada, hükümetler arası 

uluslararası kuruluşlar ve küresel sivil toplum kuruluşları, devlet 

merkezli ve devlet dışı ikiliğinde önemli diplomasi alternatifleri 

sunmuştur (Brown, 1995). Özellikle farklı ülkelerin nüfuslarını aynı 

çatı altında toplayan ulus aşırı şirketler (Peterson, 1995, 261), ulusal 

bağımsızlık hareketleri (Lapid, 1994), bağımsız düşünce kuruluşları 

ve uluslararası meslek örgütleri (Haas, 1990), insani yardım 

kuruluşları (Miller, 1994), bu yeni paradigmanın yerleşmesinde öncü 

oldular. Bütün bu bloklar, uluslararası kamuoyunu kendi gündemleri 

doğrultusunda etkileme husunda, devletler kadar etkili olmaya 

başladılar (Miyoshi, 1993, 74). Devletten devlete veya halka resmi 

propoganda yerini baskı grupları, lobicilik ve uluslararası işbirlikleri 

yoluyla giderek daha fazla halktan halka veya devlete düzlemine 
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bırakmaya başladı. Böylece 20. yüzyılın ikinci yarısı, daha açık ve 

dialoga dayalı bir diplomasinin gelişimine tanıklık etti. 

Siyasi, askeri ve ekonomik gündemlerin dışında eğitim, kültür, sanat, 

gastronomi, spor, bilim, teknoloji gibi başlıkların birer yumuşak güç 

başlığı olarak diplomasi enstrümanına dönüşmesi ise, kamu 

diplomasisinin esas belirleyicisi oldu (Nye, 2004; Armstrong, 2009). 

Bu araçlar, farklı kamuları zorlama, yıldırma veya baskı yoluyla değil 

fakat duygusal, entelektüel ve pratik cazibeler sunarak kendi tarafına 

çekmeyi mümkün kılar. Nye’ye göre bu, Machiavelli’nin korkuya 

dayalı güç politikası geliştirme öğretisinin tam tersine akıl ve kalpleri 

kazanma stratejisi üstüne kuruludur (Nye, 2005, 17& Szondi, 2008, 

6). Diğer bir deyişle yumuşak gücün kamu diplomasisinde kullanımı, 

tek taraflı bir asimetrik yürütme geleneğini rızaya dayalı işbirliklerine 

doğru evriltmiştir. Bu bağlamda doğal, kültürel, sosyal veya bilimsel 

varlıklar, ülkelerin etki alanlarını ve siyasi ideolojilerinin meşruiyetini 

artırmaya yönelik iletişimlere temel oluştururlar. Bu sayede ülkeler, 

küresel çapta norm belirleyici, hakim iletişim dilinin ne olacağı 

hususunda karar verici ve hem iç hem dış kamuoyunda itibar sahibi 

olacaklardır (Snow, 2009). Kısacası yumuşak güç temelli kamu 

diplomasisi, devletlerin başka ülkelerin kamularıyla köprü kurmasını 

ve uluslararası güç dengesinde nüfuzlarını artırmaları için 

vazgeçilmez bir yöntem olagelmiştir. Öyle ki, Soğuk Savaş’ın Batı 

lehine sona ermesinde en önemli sebeplerden birinin bu olduğuna dair 

argümanlar sıklıkla dile getirilmektedir (Lord, 1998, 499). 
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AISEC, Erasmus, Goethe Enstitüsü, Konfüçyüs Enstitüsü veya 

Fullbright Bursu gibi eğitim program ve kuruluşlarından BBC, Voice 

of America gibi yurtdışı dinleyiciye hitap eden radyo kanallarına, 

diplomatik etkinliklerde verilen ve bugün “Amerika Caz Elçileri” 

olarak anılan konser serilerinden Live Aid gibi uluslararası yardım 

organizasyonlarına ve Eurovision Şarkı Yarışması’na, Çin’in hedef 

yatırım ülkelerine hediye ettiği pandalara atıfla dile getirilen Panda 

Diplomasi’sinden Kuzey Kore’de gerçekleşen NBA basketbol 

maçlarına veya Nobel Ödülleri'ne kadar geniş yelpazede yumuşak güç 

enstrümanı, kamu diplomasisine örnek oluşturmuştur 

(culturaldiplomacy.org, 2021). Bu örnekler, Szondi(2009, 305)’nin 

vurguladığı iletişim yönü, kanalı, hedefler ve stratejiler bağlamında 

farklılıklar arz eder. Sözgelimi, Erasmus eğitim programı 

sürdürülebilir ilişki odaklı kamusal işbirlikleri temellidir. Ancak 

büyükelçikiliklerde konserler veren Afro-Amerikalı caz müzisyenleri, 

hükümetten hedef kamuya doğru tek yönlü, ideolojik bir ikna 

programıdır. Dolayısıyla, kamu diplomasisinin daha açık, çift yönlü 

iletişim sayesinde ilişki sürdürmeye dönük ve ortak fikirler ile 

değerler temelinde işbirliği geliştirme çizgisinde evrildiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim Zaharna (2009, 87) da bilgilendirme ve ilişki 

kurma motivasyonları arasında bir ayrım yapar. Bilgilendirme modeli, 

ülke tanıtımları, ulusal markalar, yatırımlar vb. üzerinden şekillenen 

propoganda mesajlarına işaret ederken, ilişki modeli tek taraflı tanıtım 

odaklı olmayan ve uzun sürelere yayılan katılımcı, açık, ortak değer 

inşa etmeye yönelik sürdürülebilir bir iletişimi temel alır. 
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İletişim ve Diplomasi 

Diplomasinin niteliği yalnızca siyasi konjonktürle şekillenen 

stratejilere göre değil aynı zamanda iletişim teknolojilerine bağlı 

olarak gelişmiştir. Kitle iletişim teknolojileri katılımcı, hızlı, şeffaf ve 

açık hale geldikçe, diplomasinin yapılma şekli de benzer şekilde yön 

değiştirmeye başlamıştır (Cull, 2009). Diplomatik iletişimin ilk 

örneklerinden olan ve MÖ.15.yüzyılda çivi yazısına dökülen Amarna 

Mektupları, eski Mısır ve Yakındoğu arasındaki diplomatik ilişkinin 

vücut bulduğu erken medya örneğidir (Carr, 2005, 51). Bu yazışmalar, 

ilişki içindeki halkların yaşayış biçimlerine ve siyasi atmosferine dair 

istihbaratlar içermekteydi. O günden modern zamanlara diplomatik 

iletişim, eşitler arasındaki istihbarat ve diplomatik ilişki arşivi 

oluşturma, karşılıklı resmi bilgilendirme, anlaşmaları kayda geçirme 

gibi birebir iletişim şeklinde cereyan etmiştir. Bu süreçte telefon ve 

telgraf gibi teknolojiler sahneye çıkana kadar iletişimin sık sık 

kesintiye uğraması, çetin ulaşım şartları nedeniyle haberdar etmenin 

uzun sürmesi, anında geribildirim alınamaması, bilginin yayılmasının 

vakit alması, diplomasiye içkin unsurlardır. Örneğin, Osmanlı’nın 

Paris Büyükelçisi Ali Efendi’nin Napolyon’un Mısır’ı işgal ettiğinden 

emin olup Babıali’ye haber verene kadar, iki ülkenin çoktan savaşa 

tutuşmuş olması; elektronik iletişim öncesinin trajikomik diplomasi 

kazalarındandır (Soysal, 1992, 297). Ancak ulaşım ve kitle iletişim 

teknolojilerinin ilerlemesiyle, diplomasinin şekli de değişmeye 

başlamıştır (Jönsson&Hall, 2003, 207). politik aktörlerin diplomatlar 

üzerinden değil doğrudan iletişim kurmasının kolaylaşmasıyla, 
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sahanın profesyonelleri kendi işgüçlerine ihtiyaç kalmayabileceğini 

dahi dile getirmişlerdir (Busk, 1967, 238).  

18. Yüzyılda Aydınlanma Çağı ile beraber dördüncü güç olarak siyasi 

yaşama giren gazete ve dergilerle endüstrileşmiş şehirlerin duvarlarını 

süsleyen afişler ve diğer tanıtım mecraları, devletlerin diplomatik 

iletişim stratejilerini de yeniledi. Devletler, kamuoyunu kendi dış 

siyasetlerine göre şekillendirmek adına söz konusu mecraları 

kullanmaya başladılar. Nasıl ki “sarı basın” olarak adlandırılan 

sansasyonel gazetecilik türü İspanya ve Amerika arasında Küba 

rekabetini kızıştırıp bir savaşa sebep olduysa (Soygüder, 2013, 203), 

Nazi Almanyasının birçok Avrupa ülkesini işgal etmeden 

boyunduruğuna rıza üretmesini de sinemanın rolü olmadan açıklamak 

zordur (Welch, 1993, 1). Aynı şekilde Batılı medya kuruluşlarının 

Doğu Bloku ülkelere özel hazırladıkları radyo yayınlarının Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasına katkısı göz ardı edilemez (Rawnsley, 1996). 

Televizyonun canlı yayınlarla dünya kamuoyunun gözlerini aynı anda 

diplomatik sahnelere çevirme kabiliyeti(Gilboa, 2007, 2) ve eski 

zamanların gizliden yürütülen süreçlerinin halklara açık bir 

performansa dönüşmesi (Seib, 2012; Jönsson&Hall, 2003), 

muhtemeldir ki Wilson’ın Birinci Dünya Savaşı ertesinde ülkeleri açık 

diplomasiye davet ederken tahayyül edebileceğinin ötesindeydi. Keza, 

1977 yılında Mısır ve İsrail arasında yürütülen diplomatik 

görüşmelerin televizyon sayesinde dünya izleyicisin adım adım takip 

edebildiği bir gösteriye dönüşmesi, diplomasinin kitle iletişim 

teknolojileriyle yakın ilişkisini gözler önüne sermiştir (Lewis, 1977).   
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Kuşkusuz kitle iletişim araçlarının zenginleşmesi yalnızca devlet 

kademesindeki resmi aktörlerin diplomasiyi nasıl icra ettiklerini değil 

aynı zamanda kamuların ilgili süreçlere dahil olma motivasyonlarını 

da artırdı. Bu nedenle Cull (2009), 11 Eylül saldırılarından sonra yeni 

diplomasi anlayışının kültürel ögelerine ve bunların taşıyıcısı 

uluslararası yayıncılığa özel bir vurgu yapar. Zira 

ademimerkezileşmiş, esnek ve ağ örgütlenmesine dayalı 

demokrasilerde devlet-dışı aktörlerin küreselleşen dünyada kesişen 

toplumsal talepleri vardır. Bu aktörlerin iletişim ve karar vericiler 

üzerinde baskı kurma motivasyonu özellikle televizyon gibi kitle 

iletişim araçları sayesinde mümkün olmuştur. Hatta ülkelerarası siyasi 

konuları işleyen dizilerin dahi izleyicilerin diplomasinin idrakini 

pekiştirdiği ve daha derin bir diplomatik perspektif kazandırdığına 

dair araştırmalar da mevcuttur (Murphy& Hether& Felt& Buffington, 

2012). Burada, Marshall McLuhan ile özdeşleşen teknodeterminist 

okumayı anmak değerlidir zira Mcluhan’a (1964) göre toplumların 

düşünce yapıları, sosyal örgütlenmeleri ve siyasi sistemleri, kitle 

iletişim teknolojilerine bağlı olarak gelişir. Gerçekten diplomasinin 

toplumların daha geniş kesimlerine açık ve kapsayıcı hale gelmesi, en 

azından pratikte, kitle iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan 

bağımsız düşünülemez. McLuhan’a atfen televizyon öncesi küresel 

köy muhayyilesi olmayan bir nüfusun dünya meselelerinde daha aktif 

ve katılımcı olmayı talep etmesini beklemek güçtür. 

Kısacası diplomasinin evrimi, medya teknolojilerinin gelişimine 

paraleldir. Hem devletler, hem devlet dışı aktörler, hem de medya 
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profesyonelleri; kitle iletişim araçlarının sunduğu evreni kullanarak 

diplomasinin yapılma şekillerini yenilemişlerdir. Gilboa (2001, 4), 

kamu diplomasisi, medya diplomasisi ve medya çalışanı diplomasisi 

arasında fark olduğunu savunur, zira ilki farklı ülkelerin kamularını 

hedef alan devletleri, ikincisi medya üzerinden diplomatik ilişki kuran 

diplomasi aktörlerini ve sonuncusu da diplomatik süreçlere dahil olup 

seyircisini de katan medya çalışanlarını işaret eder. Ne var ki hepsi, 

iletişim teknolojileri paydasında buluşurlar. 

Dijital Diplomasi 

Yukarıda sözü edilen geleneksel kitle iletişim araçlarına önce 1990’lı 

yıllarda Internet ve peşisıra 2000’li yıllarla beraber kullanıcıyı 

merkeze alan Web 2.0 teknolojisi eklendiğinde bir çok tekno-

determinist düşünür bu gelişmeyi heyecanla karşıladı (Papacharissi, 

2002; Bennet& Segerberg, 2012). Sosyal medyadan bloglara, 

vloglardan çevrimiçi forumlara iletişimin prodüktör, editör, yayıncı, 

muhabir, teknik yönetmen gibi filtrelerden arınıp daha katılımcı, açık, 

hızlı, kapsayıcı ve karşılıklı hale gelmesi, akla Habermas’ın (1989) 

kamusal alan kavramını getirdi. Düşünürün Aydınlanma Çağı’nda 

demokrasiye ivme kazandıran ve Yunan agoralarına benzettiği 

kafelerde serpilen demokratik gelişimi, dijital iletişimin yeniden 

mümkün kılacağı fikri, akademide büyük kabul gördü (Castells, 

2008). Her ne kadar bu mecraların devletlerin, piyasanın veya 

algoritmalarını geliştiren teknoloji devlerinin güdümüne geçebileceği 

kaygısıyla iyimser yaklaşımları eleştirenler olduysa da (Schaefer, 

2015), birbirine uzak kullanıcıların sanal dünyada sınırsız iletişim 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 404 

 

kurma imkanının, kamu diplomasisi için göz ardı edilemez bir fırsat 

olduğu düşüncesi genel kabul gördü (Cull, 2009, 53). Televizyonla 

zaten daha kapsayıcı ve konuyla ilgili hale gelen küresel yurttaşlar, 

merkez dışı iletişim eylemini mümkün kılan bu yeni iletişim araçları 

sayesinde, birbirleriyle ve karar vericilerle etkileşir hale geldi 

(Signitzer, 2008). Haliyle, diplomasinin dili de resmi bir dil olmaktan 

çıkıp kullanıcıların genel eğilimleri ve güncel akımlarla uyumlu, daha 

açık, gündelik ve eşitlikçi bir yöne doğru değişmeye başladı. Aslında 

bu, sosyal medya kullanıcılarının resmi diplomasi kanallarının hedef 

kitlesi oldukları kadar adeta kendilerinin birer diplomata 

dönüşmelerinin sonucuydu (Zhong&Lu, 2013). Kısacası dijital 

iletişim, diplomaside çığır açmış ve dijital diplomasi kavramı 

uluslararası ilişkiler alanının önemli başlıklarından biri haline 

gelmiştir. 

Dijital diplomasinin herkesçe kabul ortak bir tanımı yoktur zira dijital 

teknolojiler birbirinden farklı mecralara, kullanımlara, iletişim 

eylemlerine olanak tanırlar. Her ne kadar tanımdan tanıma kullanıcı, 

kullandığı mecra, kullanma şekli, hedef kitlesi ve amaçları açısından 

değişiklikler olsa da aslolan dijital medyanın katılımcı, açık, hızlı 

doğasıdır. Bu ortak paydada sarkaç, kavramı yalnızca devletlerin 

dijital mecraları resmi duruşlarını bozmadan kullanmaları olarak 

alanlardan (Manor&Segev, 2015; Lewis, 2014; Christodoulides, 2005; 

Adesina, 2017), organize veya dağınık sıradan kullanıcıların 

diplomatik süreçlere aktif olarak yön vermesi şeklinde kabul edenlere 

(Ross, 2011; Hedling&Bremberg, 2021) doğru gidip gelmektedir. 
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Holmes (2015, 18), dijital diplomasinin dikey, elitlerin elinden ve 

aktif merkezden pasif çevreye bilgi yayan geleneksel medyanın aksine 

her kullanıcının yatay düzlemde aktif sorgulayıcı, öğrenici, yayıcı 

konumunda olduğu dijital iletişim teknolojilerinin doğal sonucu 

olduğunu savunur. Ayrıca Gilboa (2001)’nın yukarıda bahsedilen 

yaklaşımı, bu iletişimin resmi dinamiklerine de ışık tutmaktadır. Yani 

dijital mecraları devletlerinin yabancı kamuoylarına tanıtımları, siyasi 

söylemlerinin uluslararası arenada meşruiyeti için kullananlar, resmi 

diplomasi aktörlerinin bilgilendirme ve eşitlerarası iletişim alanı 

olarak kullananlar ve son olarak bütün bu aktörlerin iletişim 

eylemlerine katkı sağlayan, bazen baskı kuran, bazen meşruiyet 

sağlayan profesyoneller olarak özetlenebilir. Ancak sarkacın diğer ucu 

da göstermektedir ki, kanaat önderleri, fenomenler ve sıradan 

kullanıcılar da gündem yaratarak devletleri hangi mesajı neden ve 

nasıl verileceğine, kimlerin muhatap alınacağına dair yönlendirmekte 

ve bu özelliğiyle başlı başına bir kategori arz etmektedir. Öyle ki, 

İngiltere Dış İşleri Bakanlığı (FCO) resmi internet sitesinde dijital 

diplomasiyi, uluslararası problemleri internet aracılığıyla çözmek 

olarak tanımlamaktadır. Bakanlık, dijital tartışmaların dışında 

kalmanın ve her çeşit paydaşla iletişim kurma fırsatını tepmenin 

bedellerinin çok yüksek olacağını, bu metinde açıkça belirtmektedir. 

Burada, tek-yönlü bir internet üzerinden bilgilendirmesinden çok aktif 

bir sosyal medya iletişiminin altını çizmektedir. 
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Sosyal Medya Kullanım Örnekleri 

Hanson (2012)’ın savunduğu şekliyle dijital diplomasi, ülkelerin dış 

siyaset belirlemesinde ve diplomatik hedeflere ulaşmasında yabancı 

kamularla doğrudan etkileşim ve ilişki kurma olacağı tanıyan bir 

araçtır. Bu bağlamda, ülkelerin sosyal medyayı resmi hesaplarıyla ne 

şekilde kullandıklarını incelemek, dijital diplomasiyi kavramakta 

yararlı olacaktır. Elbette bu hesapların iletişimlerinin niteliği, 

ürettikleri söylemler, inşa ettikleri anlamlar, kullanılan görsel, metin, 

etiket ve emojilerle muhteviyatı anlamaya değerdir. Özellikle Manor 

(2019)’ın Ervin Goffman’a atıfla önemini vurguladığı dijital 

diplomaside sahne önü ve arkası performansların, takipçilerle ne 

şekilde iletişim kurulduğunun ve bu süreçte oluşan kültürün 

incelenmesi de kavramı tam olarak anlamak için elzemdir. Ne var ki 

bu aşamada yalnızca dünyadaki ilk e-diplomacy ajansını 2002’de 

kuran (Adesina, 2017, 8) Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili birkaç 

devletle Hanson’ın tanımından hareketle dijital diplomasi istatistikleri 

ele alınacaktır. 

Birleşik Devletlerin, dünyanın neredeyse her ülkesinde büyükelçileri, 

diplomatları, NATO, OECD gibi uluslararası kuruluş temsilcileri ve 

Amerikan yurttaşlarına özel hizmetlileri adına açtığı 981 resmi sosyal 

medya hesabı bulunmaktadır (state.gov). Bunların dağılımıysa 50 

Afrika ülkesinde 162 hesap, 26 Uzakdoğu ülkesinde 153 hesap, 48 

Avrupa ve Avrasya ülkesinde 279 hesap, 18 Ortadoğu ülkesinde 99 

hesap, 12 Orta Asya ülkesinde 94 hesap, 31 Amerika (Batı Küre) 

ülkesinde 194 hesap şeklindedir. Bu hesaplar, YouTube, Twitter, 

http://state.gov/
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Flickr, Instagram, Facebook, ve LinkedIn mecralarından 

müteşekkildir. Henüz TikTok veya snapchat gibi görece yeni sosyal 

medyalarda hesap bulunmamaktadır. Her ne kadar genç kuşaktaki 

popülerliği aşikar olsa da, TikTok birçok ülkenin henüz aktif olarak 

bulunmaya cesaret edemediği bir mecradır denilebilir. Zira, yalnızca 5 

ülkenin resmi hesabı (El Salvador, Fransa, İsrail, Nepal, Birleşik Arap 

Emirlikleri), 6 hükümet hesabı (Arjantin, Şili, Fransa, İsrail, Singapur, 

Somali), 3 eski başbakan (Belçika, Malezya, Türkiye), ağırlıklı olarak 

Avrupa ülkelerinin bulunduğu 30 ülkenin çeşitli bakanlıklarının 

tescillenmiş hesapları bulunmaktadır (Sandre, 2021). Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Instagram’da 17,7 milyon; Twitter’da 

33.156.029, Facebook’ta 11.504.337 takipçisi ve YouTube’da 702 bin 

abonesiyle, aktif bir sosyal medya kullancısı olduğu söylenebilir. 

Ancak selefi Donald Trump 23 milyon küsur Instagram ve 50 

milyonu aşkın Twitter takipçisiyle daha geniş kitlelere ulaşma şansına 

sahipti. Ne var ki, kendisinin 2021 yılında Twitter iletilerinin şirket 

tarafından engellenmiş olması, dijital diplomasinin sayıların ve 

etkileşimlerin çok ötesinde bir mantık arz ettiğini göstermektedir. 

Kişilerden bağımsız olarak hükümetin @whitehouse isimli resmi bir 

hesabı bulunmaktadır. 7 milyona yakın takipçisine bugüne kadar 

3000+ ileti yayınlamıştır. Tweet’ler ortalama 4.115 beğeni almakta ve 

808 kere takipçiler tarafından yeniden paylaşılmaktadır 

(socialtracker.io).  

Elbette bu veriler sadece sayı olarak Amerikan dijital diplomasisinin 

iletişim stratejilerini anlamaya yeterli değildir. Bu mecralarda, farklı 
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hedef kitlelere farklı bağlamlarda nasıl hitap edildiği, ne gibi 

söylemlere meşruiyet kazanıldığı, hangi içeriklerin hangi kampanyalar 

için ne şekilde servis edildiği, diğer ülkelerle iletişim kurarken 

kullanılan dil, arabuluculuk, telkin ve kriz yönetimi gibi hususlardaki 

performanslarını anlamak da gereklidir. Yine de bu sayılar, Amerika 

Birleşik Devletlerinin dijital diplomaside etkin, iletişim kurmaya 

hazır, takipçilerin erişimine açık olduğunu göstermektedir. Diğer bir 

deyişle, teoride heyecan yaratan dijital iletişimin diplomasiyi 

dönüştürme gücünün güçlü bir devlet seviyesinde pratikteki 

izdüşümüdür. 

SONUÇ 

Diplomasi, tarih boyunca geçirdiği değişimlere rağmen özünde ulusal 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için kullanılan enstrümanlardan biri 

olmuştur (Crabb, 1972). Özellikle sosyal medyanın kapsayıcı, açık, 

eşit, katılımcı, etkileşimli ve hızlı doğası, bu enstrümanın kullanılma 

biçimini, kullanan aktörleri, hedef kitleleri ve kültürünü derinden 

etkilemiştir. Dijital diplomasi, hem devletlerin bu yeni medyuma hızlı 

adaptasyonuyla hem de devlet dışı aktörlerin bu mecrayı ihtiyaç 

duydukları diplomasi için yeniden kurgulamalarıyla artık görmezden 

gelinemez bir boyuta ulaşmıştır. Farklı kamularla anlık iletişim kurma, 

doğrudan bağ kurma ve kendi gündemine aktif olarak dahil etme 

imkanı kuran sosyal medya (Fisher, 2013), diplomasinin resmi ve 

gayriresmi aktörlerinin en etkili iletişim kanallarından biri olmuştur. 

Ayrıca bilgi toplama, işleme ve yayma, afet ve krizleri yönetme, 

arabuluculuk, fiziken bir araya gelemeyenleri buluşturma gibi 
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konularda da sağladığı pratik avantajlarla (Grant, 2004) diplomasi için 

önemini artırmaktadır. Ancak bilgi sızdırma, hesapların ele 

geçirilmesi, sahte haber üretimi, anonim hesapların saldırısı (Adesina, 

2017), nefret söylemine aracı olma ve mecranın doğasına özgü samimi 

dilin zaman zaman çeşitli kamuların hassasiyetlerini tetiklemesi gibi 

riskleri de mevcuttur. Yine de insanın iletişim eylemini hiç olmadığı 

kadar değiştiren dijital teknolojilerin diplomasiyi şekillendirmeye 

devam etmesi kaçınılmazdır. Burada çevrimiçi ve çevrimdışı 

diplomatik iletişimin farklarını, dijitalliğin diplomatik bilgi-becerilere 

nasıl meydan okuduğunu, sivil toplumun ve mecranın dönüştürücü 

gücünün mesleki teamülleri ne derece zorladığını anlamak önemlidir. 

Bu bağlamda, ilerleyen zamanlarda aktörlerin gerçekliklerini ve anlam 

dünyasını anlamaya yönelik etnografik çalışmalar ve söylem 

analizleri, bu dönüşüme daha güçlü bir ışık tutacaktır. 
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GİRİŞ 

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojik gelişmelerin her geçen gün 

hayatımıza daha fazla girmesiyle beraber gündelik yaşamda ve insanlar 

arası iletişimde büyük bir değişiklik meydana gelmiştir. App Annie 

Mobil Durumu 2021 raporu sonuçları, insanların artık cep 

telefonlarında, televizyona göre daha fazla zaman harcadığını ortaya 

koymaktadır(App Annie, n.d.). Cep telefonu ile zaman geçirme dünya 

ortalaması 145 dakika, Türkiye ortalaması 177 dakikadır (Datareportal 

& Kemp, 2021). 

Yeni cihaz ve uygulamaların kullanımı ile birlikte iletişim ve bilgiye 

erişim yöntemleri kökten bir değişime uğramıştır. Yepyeni iletişim 

şekilleri doğmuştur. Bu süreçte ortaya çıkan iletişim şekillerinden biri 

de sosyal medyadır. Günümüzde sosyal medya sayesinde her kullanıcı 

içerik üretici konumuna geçmiştir. Sosyal medya platformları sayesinde 

her birey veya kurum içerik oluşturabiliyor ve bu içerikleri kişisel ya da 

şirket olarak dünya pazarında sergileyebiliyor. 

Sosyal Medya, dijital platformlar üzerinden paylaşım ve iletişim 

temeline dayanan zaman ve mekândan bağımsız, bireylerin veya 

şirketlerin fotoğraf, yazı, video ve fikirlerini paylaşmak için kullandığı 

çevrimiçi iletişim şeklidir (Barutçu ve Tomaş, 2013, 7). 

Yaşamın her anında medya, teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi ile 

gelişmektedir. Sistemin işleyişinden hareketlerin gerçekleştirilmesine 

kadar yaşamı yönlendirir ve etkili bir güç olarak kabul edilir. Sosyal 

medya sayesinde her zaman ve her yerde insanlar birbiri ile kolayca 
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iletişim kurabilmektedir. Bu nedenle günümüz dünyasında, çok güçlü 

bir araç haline gelen sosyal medya, insan hayatının vazgeçilmez bir 

parçası haline geldi (Çiftçi, 2021:520). Sosyal medya, anlık paylaşım 

yapılabilmesi, erişimin kolay ve nispeten ucuz olması gibi sebeplerle 

tercih edilmektedir (Chaffey vd 2013:102). Büyük kitlelere 

ulaşabilecek bir ortam olması, sıklıkla ve kolayca güncellenebilmesi 

gibi sebeplerle ön plana çıkmaktadır (Öztürk & Talas, 2015:2). Sosyal 

medya sıradan insanların bile düşüncelerini paylaşabildiği, hayatına 

dair fotoğraf ve videolar paylaşarak dünyaya kendini tanıttığı yeni bir 

mecradır. Sosyal medyanın maliyetsiz ve kolay ulaşılabilir gibi 

özellikleri onu daha cazip kılmış küresel çapta ilgi görmesine sebep 

olmuştur. 

Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarının, bireysel ve ticari 

kullanıcılar tarafından ne amaçla ve ne miktarda kullanıldığı 

araştırılmıştır. Araştırmada, Sosyal medya kullanımının ticari 

geleceğine dair bir fikir elde etmeyi amaçlanmıştır. Bu çalışma sosyal 

medya uygulamalarının geleceğine dair bir fikir elde edilmesi ve ticari 

pazardaki sosyal medya evriminin anlaşılması açısından önemlidir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel anlatım 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerden gerekli olanlar tablolaştırılıp 

içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırma örnek olarak alınan ticari 

markanın 2014-2021 yılları arasındaki sosyal medya pazarlama 

faaliyetleri ile sınırlıdır. Bu süre içinde kullanılan sosyal medya 

uygulamaları ve kullanım miktarları belirlenmiş ve tablolaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda sosyal medya kullanımının her yıl giderek daha 
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da arttığı görülmüş ve önümüzde yıllarda bu kullanımın artarak devam 

edeceği sonucuna varılmıştır. 

1.Dünyada sosyal medya tercihleri 

Sosyal medya araçları her geçen gün artmakla birlikte günümüzde 

Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, 

Wechat ve Tiktok en popüler sosyal medya araçlarındandır 

(Datareportal & Kemp, 2021). Grafik 1’de 2021 yılının, Ocak ayında 

elde edilen verilerle sosyal medya uygulamalarının açıkladığı kullanıcı 

sayıları (milyon adet) olarak verilmiştir. 

Datareportal’ın araştırmasına göre; iki milyar yedi yüz kırk milyon 

kullanıcı ile Facebook en çok tercih edilen sosyal medya uygulaması 

olarak öne çıkarken, iki milyar iki yüz doksan bir milyon kullanıcı ile 

Youtube ikinci sırayı almış, Whatsapp ise iki milyar kullanıcı sayısı ile 

üçüncü olmuştur (Datareportal & Kemp, 2021). 

 

Grafik 1: Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları (Datareportal & 

Kemp, 2021) 
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Dünyanın büyük bir kısmının Covid19 salgını sebebiyle sosyal 

kısıtlamalar altında veya karantinada olduğu 2020 yılında dünyanın her 

yerindeki insanlar için sosyal medya iletişimin ve yaşamın ayrılmaz bir 

parçası halini almıştır. Sosyal medya ve dijitalleşme gündelik hayattan, 

iş hayatına, tüketici davranışlarından, kullanılan pazarlama kanallarına 

kadar yaşamın hemen her alanında değişim yaratan önemli bir güç 

haline gelmiştir (Kaplan & Haenlein, 2010, 61-62). Günümüzde 

pandemi şartlarının esnetilmesine karşın online düzenlenen etkinlikler 

önemi her geçen gün artırmaktadır. Bunun sebeplerinden en önemlileri 

ise online yapılan işlerin daha maliyetsiz olması, daha az zaman alması 

insanların her yerden düzenlenen etkinliğe katılabilmeleri olarak 

sıralanabilir. 

 

 

Grafik 2. Dünyada sosyal medya kullanıcılarının artış miktarı (We are social & 

Kemp, 2021). 
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Grafik 2’de yıllık değişimlerle birlikte, yıllara göre küresel sosyal 

medya kullanıcılarının sayısı milyar cinsinden verilmiştir. Görüldüğü 

üzere 2016 yılından, araştırmanın yapıldığı 2021 Ocak ayına kadar 

geçen sürede sosyal medya kullanıcıları büyük oranda artış göstermiş 

ve 2.31 milyar kullanıcıdan, 4.20 milyar kullanıcıya ulaşmıştır. Bu 

sonuçlara bakarak sosyal medyanın her geçen gün etkisini artırdığını ve 

daha fazla tercih edilir duruma geldiğini söylemek mümkündür. 

Yıllar içinde artan sosyal medya kullanıcı sayısı, “dijital bir tüketici” 

olarak adlandırabileceğimiz; sosyal medyayı ve dijital kaynakları etkili 

kullanan, internetten alışveriş yapan bir tüketici kesiminin oluşmasını 

sağlamıştır (Alan & Kabadayı & Erişke, 2018, 494). Bu tüketici 

modelini anlamak ve onların beklentileri doğrultusunda yeni pazarlama 

teknikleri geliştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmak ise artık bir 

zorunluluk halini almıştır. Özellikle 2020’de başlayıp etkisini 

sürdürmeye devam eden pandemi döneminde sosyal medyayı ve 

internet aracılığı ile pazarlama tekniklerini kullanan şirketler kar 

ederken yeni iletişim olanakların uzak kalan şirketler yavaş yavaş 

sektörden silinmeye başlamıştır. 

2. Kullanıcıların sosyal medyayı kullanım amaçları: 

GWI’ın araştırmasına göre; Sosyal medya kullanımının önde gelen üç 

adet sebebi vardır. Bunlar sırasıyla; güncel haber ve gündelik olaylar 

hakkında bilgi sahibi olmak (%36,5), komik ve eğlenceli içerikler 

izlemek (%35) ve boş zaman değerlendirmektir (%33). GWI’nın 

araştırmasına göre; İnsanların alışkanlıklarının değiştiği 

görünmektedir. Daha önceleri geleneksel medya araçlarından (radyo, 
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televizyon, gazete) haber alan bireyler günümüzde sosyal medyayı 

haber alma ihtiyaçlarını gidermek için kullanmakta bunun yanında 

eğlence ve zaman geçirme gibi ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden 

gidermektedir. 

 

Grafik 3: Dünyada sosyal kullanım sebepleri (Datareportal & Kemp, 2021) 

Elde edilen bir diğer bilgiye göre nüfusa oranla sosyal medya kullanımı 

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde %79 oranı ile dünyada en yüksek 

seviyedeyken, %8 kullanımla Orta Afrika dünyada en az sosyal medya 

kullanan bölge olmuştur. Türkiye ve Doğu Avrupa için bu oran %72 

olarak belirtilmiştir (We are social & Kemp, 2021). 
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3. Türkiye’de sosyal medya tercihleri 

Araştırmanın yapıldığı Ocak 2021 tarihinde Türkiye'nin nüfusu 84,69 

milyondur. Nüfusun %50.6 kadın, %49.4 ise erkektir. Türkiye 

nüfusunun %76,3'ü kent merkezlerinde, %23,7'si ise kırsal alanlarda 

yaşamaktadır. Ocak 2021 tarihi itibariyle 65.80 milyon internet 

kullanıcısı bulunmaktadır. Bu rakam Türkiye nüfusunun %77.69’una 

tekabül etmektedir (Datareportal & Kemp, 2021). 

 

 

Grafik 4. Türkiye’de sosyal kullanım miktarı (Hafta/saat)  (App Annie Intelligence, 

n.d.) 

App Annie Intelligence’in araştırmasına göre; Türkiye’de en çok 

kullanılan sosyal medya uygulaması haftalık 19.7 saatlik kullanımla 

Instagram olmaktadır. Haftalık 15 saatlik kullanımla WhatsApp, 14 

saatlik kullanımla Tiktok, 13.1 saatlik kullanımla Facebook ve 7.8 

saatlik kullanımla Twitter izlemektedir. 

Ayrıca; anketlerde 16 - 64 yaş arası bireysel sosyal medya 

kullanıcılarının sosyal medyayı iş amaçlı kullanım oranı, dünya 

genelinde %40.4 çıkmıştır. %61.4 ile Güney Afrika sosyal medyayı iş 

amaçlı en fazla kullanan ülke olurken, %16 ile Güney Kore sosyal 

medyayı iş amaçlı en az kullanan ülke olmuştur. Bu oran ülkemiz 
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şartlarında dünya ortalamasının biraz üzerinde, %47 olarak 

belirtilmiştir (We are social & Kemp, 2021). 

4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada; Dünyada ve Türkiye’de kullanılan sosyal medya 

uygulamalarının, ticari kurumlar özelinde kullanım miktarı ve ne 

amaçla kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ticari bir 

marka özelinde incelemeler yaparak, sosyal medya kullanımın geçmişi, 

bugünü değerlendirilmiş ve sosyal medya kullanımının ticari 

geleceğine dair fikir elde etmek amaçlanmıştır. Bu çalışma sosyal 

medya uygulamalarının geleceğine dair bir fikir elde etmek ve ticari 

pazardaki sosyal medya evrimini anlamak açısından önemlidir. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi 

kullanılmış, elde edilen verilerden gerekli olanlar tablolaştırılıp 

sonuçlar içeik analizine tabi tutulmuştur. Aynı zamanda verilerin elde 

edilmesinde araştırmacının alan tecrübesinden faydalanılmıştır. 

Çalışma, 2014 - 2021 yılları arasında ticari olarak faaliyet gösteren bir 

markanın tercih ettiği sosyal medya uygulamaları ile sınırlıdır. Nispeten 

daha az tercih edilen sosyal medya uygulamaları araştırmanın dışında 

bırakılmıştır. Marka tarafından kullanılan sosyal medya uygulamaları 

incelenmiş, kullanım miktarları yıllara göre tablolaştırılarak verilmiştir. 

5. Bulgular 

Araştırmada sosyal medya uygulamaları, kullanım miktarları 

incelenmiş ve toplam oranları yüzdesel olarak tablolar ile verilmiştir. 
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Sosyal medya uygulamalarının pazarlama stratejisindeki durumu ve 

geleceğine dair bir öngörü oluşturmanın yolları aranmıştır. 

Markaların ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri için dikkatle 

belirlemesi gereken kurallar ve kullanması gereken pazarlama araçları 

vardır. Bu araçlardan bir de sosyal medya uygulamalarıdır. Araştırma 

konusu marka Facebook, Instagram uygulamalarını müşterileri ile bir 

iletişim aracı olarak sıklıkla kullandığı aynı zamanda nitelikli çalışan 

ihtiyacını karşıma noktasında da Linkedin uygulaması kullandığı tespit 

edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre; Kurum tarafından Facebook, 

İnstagram ve İnstagram Story uygulamalarını bir bütün olarak 

değerlendirmiş, hazırlanan her paylaşım bu üç uygulamada da birlikte 

paylaşılmıştır. Dolayısı ile hangisinin daha çok tercih edildiği bilgisine 

ulaşılamamıştır. 

 

Grafik 5. Yıllık sosyal medya paylaşım adetleri (KK1) 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 426 

 

Grafik 4’te yıllara göre sosyal medya paylaşımları verilmiştir. Her bir 

paylaşım Facebook, Instagram ve Instagram hikayesi şeklinde grup 

olarak kullanılmış, adet olarak ise bir olarak ifade edilmiştir. Grafik 4 

te görüldüğü üzere araştırmanın kapsadığı 2014 - 2021 yılları arasında 

sosyal medya paylaşımları sürekli artış göstermiştir. 

2015 yılında paylaşım miktarı bir önceki seneye göre %3.22 artış 

göstererek, yıllık 124 adet paylaşımdan, 128 adete çıkmıştır. 2016 

yılında ise 2020 yılına kadar gerçekleşebilecek en büyük artışı 

sağlayarak %20.3 puanlık bir artışla büyük bir yükseliş elde etmiştir. 

2017 yılı göreceli olarak az bir artış göstererek %7.79 puanlık bir artışla 

yükseliş devam etmiştir. 2018 yılında, araştırmanın kapsam süresince 

ilk ve tek düşüş gerçekleşerek %-3.61 puanlık bir düşüş 

gerçekleşmiştir. 2019, tekrar yukarı doğru hareketlenmenin başladığı 

bir yıl olmuştur ve %12.5’lik yükseliş elde edilmiştir. Devamında gelen 

2020 yılı Covid19 yasakları ve sosyal kısıtlamaları sebebiyle daralan 

sosyal yaşam ve insanların evlerinde sosyal medya kullanarak geçirilen 

zamanın artması ile doğru orantılı olarak, markanın ticari amaçla 

kullandığı sosyal medya paylaşımları da artmış ve %33.33 puanlık 

artışla, rekor seviyede bir artışla yılı tamamlamıştır. 2020 sürecinde 

daralan; fuar standı, açık hava reklamları, katalog ve broşür gibi baskılı 

pazarlama faaliyetleri bütçelerinin sosyal ve dijital medyalara 

aktarıldığı tespit edilmiştir. 

Sosyal medya paylaşımlarının yanında bu mecraları destekleyen 

Google reklamlarının da anlaşılması önemlidir. Çünkü pazarlama 

faaliyetlerinin, bir orkestra gibi farklı farklı enstrümanların bir araya 
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gelerek oluşturulduğu, bir bütün olarak değerlendirilmesinin gerekliliği 

bilinen bir gerçektir. 

Google reklamları, internet mecrasında firmanın tercihleri 

doğrultusunda konumlanabildiği, sıklığını belirleyebildiği bir reklam 

mecrasıdır. Sosyal medya uygulamaları ve web sitesi ile eş zamanlı 

olarak planlanıp uygulandığı için beraber değerlendirilmesi önemlidir. 

 

Grafik 6. Yıllık Google reklam harcamaları (KK2) 

Grafik 5’e bakıldığında firmanın Google reklam tercihinin sosyal 

medya paylaşımlarından bağımsız olarak değişim gösterdiğini 

söylemek mümkün olacaktır. Google reklamları, sosyal medyanın 

aksine tutarlı bir yükselişin aksine alçalıp yükselen bir grafik 

çizmektedir. Bunu şirketin yatırımlarına, mali durumuna, stok 

miktarına, reklam maliyetlerine bağlamak mümkündür. Görüldüğü gibi 

2014 yılında Google reklam harcamalarının çok yüksek seviyede 

başlamasına rağmen devam eden 2015 yılında %82’lik ciddi bir düşüş 

ile devam etmiştir. 2016 ve 2017 yılları düşüşün ardından nispeten 

yüksek seyretse de 2018, 2019, 2020 yılları neredeyse sıfır seviyesinde 
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seyretmiştir. 2021 yılında bir hareketlenme görülse de çok büyük bir 

reklam harcaması gözlenmemiştir. 

Yıl Dolar Kurunun Yıllık Ortalaması 

2014 2.18 TL 

2015 2.72 TL 

2016 3.02 TL 

2017 3.64 TL 

2018 4.81 TL 

2019 5.67 TL 

2020 7.01 TL 

2021 8.89 TL 

Tablo 1. Amerikan Doları, Türk Lirası Kuru (Kaynak: döviz724, 2021) 
 

Rakamların  enflasyon kaynaklı değer kaybından etkilenmesinin önüne 

geçmek amacıyla bulunduğu yılın Amerikan Doları kurunun yıllık 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

 

Yıl Ürün Tanıtımı Özel Günler Haber 

2014 73.9 16.1 10 

2015 74.6 15.6 9.8 

2016 75 13 12 

2017 78.8 12 9.2 

2018 78.2 12.5 9.3 

2019 80.2 11.1 8.7 

2020 84.3 8.3 7.4 

2021 84.7 7.7 7.6 

Tablo 2. Yüzdesel olarak paylaşımların dağılımı (KK3) 
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Tablo2’de yıllara göre sosyal medya paylaşımları yüzdesel olarak 

verilmiştir. Temel olarak üç başlık altında paylaşımlar yapılmıştır. 

Bunlar; ürün tanıtımı, özel gün kutlamaları ve şirket haber 

paylaşımlarından ibarettir. 

Ürün tanıtımı paylaşımları, adından anlaşıldığı üzere ürünleri 

tüketicilere tanıtma amacıyla yapılan paylaşımlardır ve yıl fark 

etmeksizin toplama bakıldığında firma için çok önemli bir yere sahiptir. 

Yıllar içinde %73.9 ile %84.7 arasında değişen oranlarda ürün tanıtımı 

paylaşımları yapılmıştır. Özel gün paylaşımları; resmi ve dini 

bayramlar, yılbaşı gibi önem arz eden tarihlerdeki paylaşımlardır. Özel 

gün paylaşımları yıldan yıla sürekli azalarak %16.1 seviyesinden, %7.7 

seviyesine kadar gerilemiştir. Üçüncü ve en düşük orana sahip haber 

paylaşımları; yeni yatırımlar, fuar ve organizasyon haberleri gibi 

bilgilendirme amaçlı paylaşımlardır. Haber paylaşımları %74 ile %12 

arasında değişen değerlerde kullanılmıştır. 

 

Grafik 7. Paylaşım dağılımlarının sekiz yıllık yüzdesel olarak ortalaması (KK3) 
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Grafik 7’de araştırma kapsamındaki markanın, araştırma kapsamındaki 

süre boyunca yaptığı tüm paylaşımların genele olan oranı verilmiştir. 

Ürün tanıtımları %80’e yaklaşan bir oranda en fazla paylaşım konusu 

olmuştur. Diğer tüm paylaşımlar yaklaşık %20’lik bir yüzdeye sahiptir. 

SONUÇ 

 

Araştırma gösteriyor ki sosyal medya kullanımı hem dünyada hem de 

Türkiye’de gün geçtikçe daha yaygın ve popüler hale gelmektedir. 

Kullanıcılar gündelik haberler konusunda güncel kalmak, eğlenceli 

içeriklere ulaşmak, arkadaşları ile temasta kalmak, fotoğraf paylaşmak 

ve ürün araştırmak ve satın almak gibi sebeplerle sosyal medyayı 

kullanmaktadır. Sosyal medya ticari markalar için ise geniş tüketici 

kitleleriyle buluşmanın mümkün olduğu verimli bir pazar sahası haline 

gelmiştir. Bu pazar sahası her geçen gün daha da genişlemekte, yeni 

uygulamaların piyasaya çıkmasıyla çeşitlenmektedir. Covid19 

salgınından sonra daralan sosyal yaşam ve genişleyen sosyal medya 

kullanımı bir alışkanlık haline gelmiş ve sosyal kısıtlamaların 

kaldırılmasından sonra da insanlar, bu alışkanlıklarından 

vazgeçmeyerek ve devam ettirmiştir. Gerek dünyadaki gerekse 

Türkiye’deki araştırmalar, hem bireysel, hem de ticari sosyal medya 

kullanımının giderek arttığını ve artarak devam edeceğini 

göstermektedir. 
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INTRODUCTION 

Digital Age, Information Age, Digital Renaissance, Technology 

Revolution, Digital Transformation, Innovation, Digital Networks, 

Metaverse… In every field today, innovations are constantly 

mentioned. Some innovations constitute a fresh perspective to the 

solution of the problems encountered as long as humanity exists, some 

of them include the changes brought by the latest age, which have many 

economic, social and psychological effects. It is observed that cultural 

characteristics and differences between generations are quite effective 

in the spread and evaluation of innovations. A development that excites 

a generation as a new technology happens to be considered as everyday 

tools by the newer generation. The behavior of investors who bought 

land in the not yet fully defined Metaverse, politicians who announce 

that they have moved their country administrations to the Metaverse 

universe, marketing professionals who promise to move institutions to 

the Metaverse, as well as countries/societies/institutions/individuals 

who have not heard of this concept, those who have heard of it but do 

not trust it, those who trust it but follow the developments cautiously, 

etc. draws attention. 

Although the Metaverse is introduced as a universe that emerged out of 

nowhere; in fact, with many games such as Second Life, Roblox, 

Minecraft, the foundations of life in the virtual world were laid and 

digital socialization had begun. It may be a fanciful point of view to 

think that global giant technology companies, which have been 

recording and analyzing people’s footprints and behaviors in the digital 
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world for years, created this universe by pressing a magic button called 

Metaverse. The Metaverse began to form over time; it has been 

experienced by different masses at different times and at different levels 

of influence, by showing acceptance or resistance, by moving to the 

next stage with the acceptance of innovations. All these experiences 

have shown that games are getting closer to life, and human lives are 

gradually moving to the game world. 

With this study based on a literature review, it is aimed to discuss the 

Metaverse universe, which has entered our lives for the last year and is 

still trying to be created and understood, within the framework of 

Rogers’s “Diffusion of Innovations”. Rogers discussed the spread of 

innovations in five different categories as ‘innovators’, ‘early adopters’, 

‘early majority’, ‘late majority’ and ‘laggards’ based on the timing of 

societies and individuals to adapt to innovations (Rogers, 1993: 11). 

The form, function, and meanings of innovation find their place in 

different ways in social systems, and this affects the decision processes 

-knowledge, persuasion, decision, application and approval- against 

innovations (Rogers, 1995: 20). 

McLuhan and Powers’ book The Global Village states “We drive into 

the future using only our rearview mirror. We march backwards into 

the future.” (McLuhan & Powers, 2001:11-12). In this context, trying 

to understand the concept of ‘Metaverse’, which is expected to be 

mentioned more frequently in the future, will help countries, societies, 

organizations, individuals be better prepared for this world even if it 

will not affect everyone equally. Just as Ulrick Beck (2011: 257) 
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underlines the need to identify risks and take responsibility for the 

precautions in his work titled Risk Society, and states “We can no longer 

tolerate the tale of the unpredictability of the results. The storks do not 

bring the results, someone produces the results,” storks will not bring 

the results of the Metaverse universe indeed. In this context, it is aimed 

that this study will contribute to all individuals and researchers who are 

trying to understand the processes of structuring the early Metaverse 

universe. Although the theory of diffusion of innovations has been 

discussed in the axis of technological developments in the studies 

conducted in the field, it has not been found to be evaluated in the axis 

of the Metaverse universe, whose literature has just begun to form. With 

this aspect of the study, it is believed that it will be a pioneering study 

that will provide new insights to all researchers and especially 

communication professionals who are trying to understand the 

Metaverse universe. 

1. DIFFUSION OF INNOVATIONS 

Although each branch of science develops a different definition for the 

concept of ‘innovation’, there are also definitions that meet at a 

common point with a multidisciplinary perspective. Innovation is the 

practical application of ideas to offer or improve existing goods and 

services that did not exist or were created as such. Innovation is a 

process in which an area, product or service is designed and updated to 

create value with new techniques (Fagerberg, 2004). The definition of 

the diffusion process of innovations has been renewed and continued 

since the 19th century. According to disciplinary differences, many 
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opinions have been put forward regarding the acceptance, adaptation 

and diffusion of innovations. The diffusion theory, which started with 

the work of Gabriel Tarde, one of the most respected sociologists of 

France in the 19th century, also inspired Everett Rogers. Tarde 

explained the adaptation and diffusion process of innovations with 

interpersonal effects, and examined social networks, public opinion and 

the public sphere by associating them with interpersonal interaction 

(Katz, 2006). Explaining the spread of innovations with the theory of 

social imitation, Tarde (1899: 38-39) evaluated the society as a 

community that made decisions that contradicted or antagonized each 

other as little as possible and used the expression “unity of mind of the 

society”. Tarde considered the communication between individuals as 

the theme and interaction of social relations as listening, transferring 

and directing. He defined the interaction in the process of social 

consensus as the repetition and dissemination of the idea and behavior 

accepted by the individual, by being seen by other members of the 

society (Çebi, 2012: 6-7). Although there are researchers who included 

Tarde in their work as the founding father of research on the diffusion 

of innovations, Everett Rogers has a great share in making this theory 

controversial and understandable today (Kinnunen, 1996; Katz, 1999: 

147). 

According to Rogers, the transfer of the idea/product/service, defined 

as innovation, to the members of the society through various channels 

within a certain period of time, is the diffusion process, and this process 

has been described as an adoption and change process that transforms 
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the structure of the social system (Rogers, 1995: 5). The diffusion of 

innovations indicates the acceptance and adoption of a new idea, object, 

product, service, practice, culture and lifestyle by society and 

individuals, and includes a process in which everyone is tried to be 

persuaded over time (Schiffman & Kanuk, 2004: 517). There is a cycle 

of interlocking each link of the chain for the sake of a common purpose. 

As with the first link added to the chain, there is also the last link that 

completes the chain. There are also outside rings that are not clamped 

to the chain. In this flow of information to the members of the social 

system, the role of mass media as well as interpersonal communication 

is quite high. Two-stage communication is also mentioned in integrated 

marketing studies that examine the adoption processes of innovations 

in the eyes of consumers. This form of communication, from opinion 

leaders to the masses following these ideas, is defined as two-stage 

communication, and the communication that emerges with the 

interaction between opinion leaders and viewers/followers/target 

audiences, which has become more common today, is described as 

“multi-stage communication” (Odabaşı, 1995, 21). 

‘Communication channels’, ‘time’ and ‘social system’ are effective in 

the diffusion of innovation. Communication channels refer to 

communication tools and environments that support the diffusion of 

innovation. In addition to interpersonal communication and mass 

media, new communication channels are effective in the spread of 

innovations with the spread of information technologies and 

digitalization (Rogers, 2003: 18). The acceptance period of the 
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innovation and the decision to adopt the innovation were evaluated 

under the title of time; the adoption processes and durations of 

innovation by individuals who make up the society differ; and these 

differences are explained by the phenomenon of time. Innovation has 

been evaluated under the title of ‘time’, which means this period, which 

starts with the awareness-raising processes for innovation and is based 

on the approval/rejection phase (Rogers, 2003: 20). Acceptance of 

innovation varies according to cultural differences and inter-

generational behavior patterns. When the features of the innovation are 

perceived clearly by individuals and societies, uncertainty will decrease 

and the acceptance process and adoption period of the innovation will 

shorten (Yeloğlu, 2007: 146). The social system, which includes the 

members of the society, emerges as a criterion that is effective in the 

spread of innovation. With the concept of social system, Rogers pointed 

out that individuals or members of society come together for a common 

purpose and seek solutions to common problems. The existence of a 

common goal is important for the survival of the system (Rogers, 2003: 

23–24). 

Interpersonal influence and mass media, which spark and accelerate the 

spread of innovation, play an active role in the transfer of information. 

Rogers considered the diffusion theory as a decision-making process 

that includes innovation, knowledge, persuasion, decision, realization 

and approval (Rogers, 1983: 20). In a study examining the spread of 

innovation through consumer behavior, four stages were mentioned: 

‘knowledge’, ‘persuasion’, ‘decision’, ‘implementation’ and 
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‘confirmation’ (Rogers & Shoemaker, 1971). Accordingly, 

‘knowledge’ is the first stage in which the innovation itself and its 

application areas are started to be understood in order to have an idea 

about the innovation. Secondly, the process of ‘persuasion’, which is 

the stage of developing an attitude towards innovation, follows. Then 

follows the ‘decision’ stage, in which the degree of acceptance or 

rejection of the innovation is monitored. The individual may change his 

mind during the approval phase, where his attitudes become behavior; 

the effect of interpersonal and mass media is effective at this stage as in 

all other processes, and while seeking support for the innovation 

decision of the individual, it can change the decision and cause the 

approval process to change. On the other hand, Odabaşı (2004: 285) 

classified the processes of acceptance of innovation under the titles of 

awareness, interest, evaluation, trial and acceptance. Schiffman and 

Kanuk (1978: 14), on the other hand, evaluated all processes that affect 

consumers’ purchasing decisions against a newly presented product, 

under the headings of ‘recognition’, ‘interest’, ‘evaluation’, ‘trial-

application’, ‘accepting/rejecting’. 

According to Kotler and Armstrong, who have made important studies 

in the field of marketing, while some consumers observe a rapid 

acceptance behavior towards new products and services, it takes time 

for others (Kotler & Armstrong, 2008: 152). Arjun Chaudhuri, in his 

study in 1994, found that the most important factors for faster adoption 

of innovation, social mobility, high level of education, high social 

status, fast-acting aggressive nature of consumers, not being prejudiced 
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against innovation, rich imagination, and high perception capacity. 

(Chaudhuri, 1994: 20). 

According to Rogers (2013), in the adoption phase of innovations, 

uncertainties need to be reduced in order to affect the acceptance 

processes/speed; for this, the features that the idea, product or service 

carries/promises should be examined. Accordingly, the characteristics 

of relative advantage, compatibility, complexity, trialability and 

observability are decisive in the acceptance and diffusion of 

innovations. Schiffman and Kanuk (1978: 405), also argued that a new 

product or service is adopted and accepted with the criteria of relative 

advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. 

 

Figure 1. Components of Rogers’ Diffusion Theory (Rogers, 2003: 222). 

 

According to the concept of relative advantage, which expresses how 

innovation is seen compared to its counterparts and competitors; 

financial advantages, high trust and reputation, and excess of criteria 

that are indicators of satisfaction are evaluated in this context. 

Innovation that has the feature of relative advantage spreads faster. 
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Bringing potential adopters together with an innovation that covers 

needs consistent with their past experiences and choices, and presenting 

the innovation in a way that will create harmony with the current 

situation of these people are discussed under the title of 

suitability/compatibility. According to Rogers, compatibility means 

being compatible with culture-specific social systems and norms, and 

innovations are adopted faster if they are compatible (Rogers, 2013: 

15). Another feature that is effective in the spread of innovation is that 

it is easy to grasp, and that it does not cause difficulties in 

understanding/using/applying/adapting according to the degree of 

complexity. Being triable, offering the opportunity to be tried in order 

to gain the trust of individuals, seeing the results and observing the 

outputs are other features that are effective in the adoption of the 

innovation. Having evaluated these features, individuals proceed to the 

decision stage and are directed to the behavior of adopting or not 

accepting the innovation. Individuals may change their minds at the 

stage of approving the innovation, at this point, interpersonal influence, 

information transferred from mass media, opinions spreading from ear 

to ear can be effective. While some individuals are more open to 

interpretations and directions, it takes longer time and more research 

and effort to influence the views of some individuals. 

Individuals who are part of the social system were evaluated in five 

different categories according to their acceptance of innovation. 

Accordingly, those who are exposed to innovation in a certain time 

period are classified according to the degree of adoption and periods of 
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innovation. The most comprehensive group of 68% consists of the early 

majority and the late majority; followed by innovators and early 

adopters with 16%, and the last group consists of laggards with 16% 

(Rogers, 2003: 281, cited in Taylor, et. al., 2018: 221). 

 
Figure 2. Classification of Innovation Adopters in the Diffusion of Innovation 
(Rogers, 2003: 281, cited in Taylor, et. al., 2018: 221). 

 

 

Figure 3. Rogers’ Innovation Adoption Curve (Rogers, 1983: 247). 

 

Innovators represent an assertive and enterprising group that is exposed 

to all kinds of changes, challenges and risks (Caldwell, 2003; Ford, 

Ford & D’amelio, 2008; Thomas & Hardy, 2011). ‘Early adopters’ are 

defined as those who are in the first place among those who adopt 

innovation and also play an important role in the spread of innovation 

to the society, sometimes positioned as opinion leaders and influencers. 

The ‘early majority’, on the other hand, refers to the segment that can 
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take action quickly after the innovation is heard on a mass level, and 

adopts the innovation and adds it to their lives. Rogers attributed key 

importance to the spread of the spark to the early majority group, which 

is between ‘early adopters’ and ‘late adopters’ (Rogers, 1983: 249). The 

‘late majority’ is defined as the group that waits for the feedback of the 

adopters to see the benefits and harms of the innovation, acts cautiously 

in the face of innovation, often has low financial flexibility, and tends 

to accept the innovation last in the society. The group, which is defined 

as the ‘laggards’, which consists of individuals who adopt the 

innovation last, who look at change from a negative point of view, and 

who follow the society in terms of social status and income, define those 

who start using the previous innovation only when the majority 

embraces another innovation. Those who are left behind cannot change 

their frames of reference and take quick action with their traditional and 

past experiences, and their perspectives that are suspicious of 

innovation (Rogers, 1983: 250). In a study examining the diffusion of 

innovation with consumer research, it was generalized that innovative 

consumers constitute a portion of between 2.5% and 15% of the total 

product market for any product in the market (Goldsmith & Hofacker, 

1991: 214). 

University College London Department of Psychology lecturer Adrian 

Furnham has associated people with the desire to be accepted by 

society, looking at the behavior of others and looking for clues about 

how to behave. Furnham states that individuals who are less self-

confident and more dependent on authority tend to show more 
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compliance. He also emphasized that individualistic societies put less 

pressure on compliance than collectivist societies (Furnham, 2014: 102-

103). The role of cultural values and differences in the adoption of 

innovation and the behavior towards innovation cannot be denied for 

sure. For example, B. F. Skinner, who came from the behaviorist 

school, argued that the behavior exhibited by the person was not started 

by himself, but was formed and controlled by genetic and 

environmental conditions (Furnham, 2014: 172). 

2. INTRODUCTION TO THE METAVERSE UNIVERSE 

Today, there is still no consensus on the definition, function, application 

areas, promises and contributions of the term Metaverse, which is more 

on the agenda and attracts the attention of people and institutions who 

follow technological developments closely in 2020. Some suggested 

that the Metaverse emerged out of nowhere and will replace the 

internet, while others pointed out that millions of people spend a 

significant part of their lives in contact with the digital world, and stated 

that this is not a “fantasy” but an extension of new technologies that are 

constantly developing (Kim, 2021: 141; Lee, 2021). Some critics 

defined the Metaverse universe, whose borders, functioning and 

regulations have not yet been formed, as a place created by technology 

giants with the promise of “an exciting and feel-good world”, dragging 

individuals into the “black hole of consumption” by controlling their 

lives even more (Bogost, 2021; Kim, 2021: 141). 
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So, how did the idea of a digital universe intertwined with this layered 

augmented reality (AR), which is announced as the unity of the physical 

world and the virtual world, develop, and how did it surface? When the 

origin of the word is examined to seek an answer to this question, the 

words ‘meta (beyond)’ and ‘universe’ appear. Although Metaverse, 

which means ‘beyond the universe’, is a widely spoken concept in 2021, 

it was recorded that the word was first mentioned in the book Snow 

Crash by Neal Stephenson in 1992. The novel tells that people set out 

with their digital representations to explore the virtual world to escape 

from dystopian reality (Kim, 2021:141). On October 28, 2021, the word 

Metaverse began to spread; because Mark Zuckerberg, the founder and 

CEO of Facebook, one of the most popular social media platforms in 

the world, explained his company visions, stated that the name of their 

company as Meta Platform has changed, and showed that the name of 

Facebook is now Meta, together with their logos, which are the symbol 

of infinity (Meta, 2021). “We see the advancement of technology as a 

more natural way of communicating with each other,” Zuckerberg said 

in the video where he made this announcement speech, and added that 

“In the future, you will be able to instantly teleport from your commute 

to the office, to a concert with your friends, or to your parents’ living 

room as a hologram” (Meta, 2021). In November 2021, the founder and 

CEO of Twitter, Jack Dorsey, resigned and founded the company Block 

and announced that he would continue with this name. Video content 

producer Barış Özcan, who is one of the first to prepare informative 

video content about Metaverse not only in Turkey but also in the world, 

said, “The founders of Facebook embraces the ‘meta’ of the Metaverse, 
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and the creators of Twitter the ‘block’ of the blockchain. These are 

conceptual senses of ownership, and those who made this ownership 

are companies that are not even a quarter of a century old and can be 

considered new.” He continued with the emphasis of the game company 

(Activision Blizzard), which Microsoft recently bought for 69 billion 

dollars, and further stated that these are not coincidence, we can 

evaluate the Metaverse universe more accurately by following the 

patterns and investments. Özcan also stated that the Metaverse world 

will not be presented ready-made, that children and young people born 

into the digital world and who are already the producers of this world 

will design their own universes and thus the big picture can be formed 

(Özcan, 2022). 

Metaverse is a three-dimensional virtual reality space where people 

interact with other people through their digital representations, namely 

avatars (Hendaoui et al., 2008: 88). It is the Second Life game that 

researchers frequently point out in the early development stages of the 

Metaverse, and it is emphasized that the Metaverse universe will 

increase the physical life theme, unlike this game. In the Second Life 

game, in addition to the interaction of people, applications developed 

such as personalization features are gained in many areas such as 

fashion, real estate, culture and art, and investments are made 

(Nevelsteen, 2018). Although the content aimed at creating awareness 

and interest in the concept of Metaverse has been spreading with the 

influence of social media in the last two years, it should be noted that it 

entered the agenda of leading companies in the field of technology with 
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the name ‘Metaverse Roadmap’ in 2007. In 2007, the Metaverse 

Roadmap team mentioned augmented reality, daily life practices, 

virtual worlds and mirror worlds; and within 15 years, leading 

technology companies and technology companies that are candidates to 

be leaders in the sector have now started to produce these scenarios and 

to open the door of a world integrated with the real world (Smart, 

Cascio & Paffendorf, 2007; Kim, 2021: 141). 

Rather than accepting the Metaverse as if it came into being all of a 

sudden and the previous developmental stages never happened, it is 

important to retrace the time and trace its footprints in order to analyze 

the present correctly. Presented as the future of the internet, the 

Metaverse is a project embraced by Facebook (with its new name, 

Meta), Microsoft, Roblox, Nvidia, Epic, and many other technology 

leaders. While each of these companies designs their own projects to 

contribute to the field within their own ability, different versions of the 

Metaverse are created with the production of each. It is envisaged that 

this general meeting place, the metadata repository, will be created with 

the visions and areas of expertise of platform developers that bring 

together users around the world (Staff, 2021). In addition, as an 

alternative to them, new brands supported by huge funds have started 

to enter our lives. 

In recent studies, it is stated that the dominance of Web 2.0 has been 

left behind and the step towards Web 3.0 has entered a period where 

technology giants have moved away from centralization. Although the 

data domination and manipulation of leading technology companies 
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such as Meta (formerly Facebook), Google and Amazon continues, a 

step has been taken in a period where users are at the center, both 

producing content and generating income from the content they produce 

and consume. In the Web 2.0 era, the data about the consumer 

experience, which was in the hands of the platforms, is in the users 

themselves in Web 3.0. There are crypto wallets to protect property 

rights, and by encrypting data, users have the ability to manage 

transactions in the blockchain at their own will (Türk et. al., 2022: 323). 

In the Grayscale 2021 The Metaverse report, attention was drawn to the 

fundamental structural features that changed from Web 1.0 to Web 3.0. 

These differing features are compared and presented in Table 1 and 

Figure 4 (Grider & Maximo, 2021: 4-5). 

 

Figure 4. Evolution of the Web (Grider and Maximo, 2021:4) 

In Web 1.0, the Netscape brand connected individuals to the Internet 

online, while in Web 2.0, Facebook brought users together with online 

communities. In Web 3.0, a virtual reality platform, Decentraland, has 
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been introduced to the Metaverse universe, and a world where content 

creators also make profits has been stepped into (Grider & Maximo, 

2021: 4). Decentraland, which draws attention with its virtual real 

estate lands, announced to its users that they will now earn income when 

they produce content, and it has emerged as an Ethereum-based 

platform, a decentralized blockchain that creates the infrastructure of 

many cryptocurrencies. 

Table 1. Key features changing from Web 1.0 to Web 3.0 (Grider and Maximo, 

2021: 5). 

 Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Interact Reading Reading-

Writing 

Reading-Writing-

Owning 

Medium Static Text Interactive  

Content 

Virtual Economies 

Organization Companies Platforms  Networks 

Infrastructure Personal 

Computers 

Cloud and 

Mobile 

Block Chain Cloud 

Control Decentralized Centralized Decentralized 

 

Fabric Ventures, supported by OpenOcean and Firestartr, which has 

invested in digital assets from inception to scaling since 2012, 

expressed this axis shift as in Figure 5. According to this, it was 

emphasized that the names of technology leaders will also change as 

promised. Likewise, Grayscale’s The Metaverse report also includes the 

prediction that with Web 3.0, habits will change radically and new 
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technology companies will enter our lives. The details of this prediction 

are given in Figure 5. 

 

Figure 5. Fabric Ventures  (Mersch & Muirhead, 2019). 

 

In addition to technology companies, innovators and entrepreneurs 

trying to understand the Metaverse have started to experience new 

developments from buying virtual land to virtual events. Some 

examples of these are presented in Figure 6 (Grider & Maximo, 2021: 

11). 

 

Figure 6. Metaverse Experiences. 

https://twitter.com/MerschMax_
https://twitter.com/richardmuirhead
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Art galleries such as Sotheby’s have given consent to their owners to 

auction their works as the digital version NFT (Non Fungible Token). 

Binance and startup crypto companies have established hubs on the 

Metaverse as digital gathering places where users and manufacturers 

can meet and develop collaborations. Although it is free to enter, games 

have been developed to spend money and earn money inside. Concert 

and exhibition halls specially designed for the digital world, real estate 

lands offered for sale, digital advertisement and promotion boards 

offered for ownership… As can be seen, many innovations that can 

permanently transform the public relations industry are mentioned 

(Grider & Maximo, 2021: 11). 

The transformation from Web 1.0 to Web 3.0 can be summarized as 

follows: After Web 1.0, which positions the user as a consumer of 

digital content presented under the central system and is static like an 

encyclopedia, does not allow the user to change the content, it gained a 

more dynamic structure with Web 2.0 and allowed the user to intervene 

in the contents. The period of user-generated content, which is defined 

as ‘User Generated Content’ and with the use of smart phones and the 

widespread use of mobile, has begun to evolve into Web 3.0, the period 

that is shown as the future of the internet after web 2.0. Companies such 

as Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Google, Airbnb, Linkedln 

have been using the data they have recorded so far to both develop their 

own platforms and generate income by selling user data. It is foreseen 

that the period in which these companies make money from the users’ 

data will be replaced by Web 3.0, which is promised to increase the 
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ability of users to earn money. Many risks that this situation will bring 

can be identified. It is not difficult to predict in advance that a lot of 

research will be done and the situation will be discussed about which 

countries, cultures, groups and individuals will adopt this new order, 

which is seen to have many social, economic and cultural effects from 

the way of communication to the way of doing business. 

Table 2. Global Ranking, Largest Companies by Market Cap (Companies Market 

Cap, 2022). 

 
 

Global Ranking, ‘Companies Market Cap 2022’ report includes 

technology and digitalization related companies of the world’s largest 

scale institutions; this ranking is considered to be one of the most 

important indicators of the direction of investments in the future. It can 

be seen that this situation will lead to radical changes in many areas not 

only in the digital world and social media, but also in production, 

finance, logistics, distribution, marketing and public relations. 
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According to David Chalmers, who specializes in the philosophy of 

mind and philosophy of language and works at New York University, 

the owners of these created virtual universes will be as powerful as the 

gods and become omniscient and omnipotent. Stating that we should 

not want a world in which technology giants who hold this power will 

rule, Chalmers pointed out the problems that can be experienced by 

stating that “In the long term I think it's going to develop in ways we 

can't even imagine” (Doolan, 2022: 43). In this context, it can be 

interpreted that Chalmers called for the Metaverse to be a universe that 

should be adopted by taking into account the risks that should be 

carefully evaluated within the scope of the spread of innovations. 

Those who adopted blockchain technology and the crypto world, the 

stakeholders who have been producing in the game industry for years, 

were used to the dynamics of this world. Games such as Sims, Second 

Life, Roblox, Minecraft, Epic Games created story universes that 

simulate and reflect the physical world in which the user is at the center. 

These games have been the subject of many studies. These story 

universes, created to socialize, gain experience, contribute to the big 

story, and share the moment, now promise to be intertwined with real 

life and to bring all platforms together. The game market in the world 

has reached a size of 180.3 billion dollars as of January 2022 

(Gençoğlu, 2022). It is stated that in a universe where games, 

entertainment, videos, video calls, holograms, phones, and every 

platform interact with each other, users can easily move to another 

virtual living space. Victor David, co-founder and CEO of Epik, the 
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global licensing agency that develops brand collaborations in video 

games, stated that as a result of the combination of these technologies, 

“a ‘Fortnite’ skin will be brought into a ‘Minecraft’ world” (Lee, 2021). 

In Wunderman Thompson’s Into the Metaverse report, Philippe Brown 

defined the Metaverse as “an open-source, connected set of worlds in 

which you can seamlessly switch and move across platforms.” He 

emphasized the transition between platforms with the example “say you 

are in Farmville, then you can open a door and move on to Grand Theft 

Auto”. Leon Ng’e, on the other hand, likened Metaverse, which he 

defined as the “digital twin of the world”, to the Second Life game 

(Calandra & Chiu, 2021: 17-20). 

It has been demonstrated by most researches that the Covid-19 

epidemic caused people to be more integrated into digital and the game 

industry turned this crisis into an opportunity. It has been determined 

that the use of smartphones has also increased in this period (McKinsey, 

2020). Likewise, it is known that the interest in blockchain technology 

is increasing. At this point, although communication professionals are 

not completely independent from the practices of the physical world, 

they need to guide brands and engage in integrated marketing 

communication based on the user experience and needs in the virtual 

world. 
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3. METAVERSE 101 UNDER THE THEORY OF DIFFUSION OF 

INNOVATIONS  

Karl R. Popper gave a speech on “Knowledge and Ignorance” when he 

was awarded the honorary doctorate degree by Frankfurt University in 

1979. Popper (2010: 43) stated with the following words that 

throughout history, many individuals have been chasing absolute 

knowledge and seeking certainty, but no one has been able to reach it: 

“All I can tell about Goethe’s Faust;  

And here, poor fool! with all my lore 

I stand, no wiser than before: 

And see, that nothing can be known! 

That knowledge cuts me to the bone.” 

According to Popper, although scientists pursued the truth, “They also 

knew that every solution to a scientific question would raise new 

insoluble problems” (Popper, 2010: 54). Technology companies, 

investors, users who fueled the spread of Metaverse, innovators and 

early adopters who want to be the first to discover this world, users who 

want to make money by enjoying the advantage of being the first to 

understand, researchers who are trying to understand and want to 

contribute to this field, which is just beginning to form, are all trying to 

grasp the Metaverse universe, and in fact, with these efforts, perhaps it 

is now they are building this universe themselves. So much so that 

Ready Player One, written by Ernest Cline in 2011 and turned into a 

feature film by Steven Spielberg in 2018, has become more meaningful 
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when we look at the explanations and studies about today’s Metaverse; 

although wearing glasses and transitioning to a new world seemed 

Utopian at the time, it now offers more realistic indications. 

In a study called ‘Modern Prototypes of the Metaverse’, the formation 

of the Metaverse universe was not only linked to technological 

developments, but also to the Covid-19 epidemic, and it was noted that 

Covid-19 increased people’s virtual world experiences. In this study, it 

is emphasized that it is possible to work with 3D avatars, to have fun, 

to participate in education, and to participate in cultural and artistic 

activities, “but a real-world break is required for lunch breaks.” It is 

underlined that this universe makes everything possible. The study also 

mentions the risk that if the computing capability that can 

simultaneously meet millions of users by creating a worldwide 

information network cannot be developed, it will not be able to handle 

this burden (Duan et al., 2021). It is seen that we have started to witness 

the formation of the ecosystem together in this parallel universe created 

as a simulation of the physical world (Caulfield, 2021). 

Global brands such as Warner Bros, Gucci, Nike, Coca Cola, Pepsi, 

Porsche have entered this world and have already started to take place 

on blockchain supported platforms. For example, Gucci has designed 

products that users can buy for their avatars in the online game called 

Roblox and has prepared a digital collection unique to this world. Nike 

launched its NFT collection called Sneakerhead. According to Erkul, 

who states that brands should produce and produce solutions for both 

worlds, brands that can demonstrate this skill will survive for many 
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years (Erkul, 2022: 56). Nüzher Algüneş, CEO of OMG Turkey, stated 

that the metaverse is seen as a “PR tool” for brands today, and an 

attempt is made to build an innovative and catchy brand perception with 

“a simple NFT move followed by a press release or social media post”. 

According to Algüneş, it is necessary to focus on blockchain technology 

in marketing. In addition, although it will take time to determine and 

measure how brands will take place in this world, the next few years 

are critical for observing and experiencing projects (MediaCat, 2022: 

52). 

Daren Tsui, CEO of Together Labs (2021), who defines this new 

universe as “a set of 3D virtual worlds”, talked about the existence of a 

continuous living structure where users socialize and interact with other 

users (Chiu, 2021). In the study titled “3D Virtual Worlds and the 

Metaverse: Current Situation and Future Possibilities”, the transition 

to Metaverse is based on progress in four areas: ‘realism’, ‘ubiquity’, 

‘interoperability’ and ‘scalability’. How the designed virtual world 

integrates with the real world is examined under the title of ‘realism’; 

ease of access from existing devices under ‘ubiquity’, flexibility to 

move seamlessly between applications for users to have an 

uninterrupted and immersive experience under ‘interoperability’, and 

finally the features that the server architecture and the system have in 

order to bring a large number of users together, and to keep them 

together and not to have a negative experience due to the technical 

infrastructure are examined under ‘scalability’ (Dionisio et al., 2013). 

In another study, it was emphasized that the digital experience offered 
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by Metaverse, even though it is interactive and game-based, guides 

users to consume (buy), produce and sell what they produce (Balis, 

2022). Undoubtedly, each country/culture/brand/user embraces this 

new world at different rates of adoption and adapts to the processes. In 

this context, the role of opinion leaders is undeniable. While Turkey is 

taking fast and bold steps in the crypto world, it is not difficult to 

interpret from Table 3 that we do not see the same fast behavior patterns 

in other European countries. Table 3 shows the use of crypto-assets by 

country in the last three years from 2019 to 2021. 

Table 3. Usage of Crypto Assets by Country (Statista, 2022). 

Country 2019 2020 2021 

Nigeria 28% 32% 42% 

Thailand 23% 18% 31% 

Philippines 15% 20% 28% 

Vietnam 22% 21% 27% 

Turkey 20% 16% 25% 

Argentina 16% 14% 21% 

South Africa 16% 18% 21% 

Switzerland 10% 11% 16% 

Kenya 10% 11% 16% 

Malaysia 10% 12% 16% 

 

It would be appropriate to continue to examine the issue focused on the 

adoption of innovation by analyzing the culture in Table 3 and leaving 

the discussion to another research topic. Of course, the fact that 
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individuals in Turkey respect many innovations that have entered our 

lives with blockchain technology, although there are no defined 

regulations yet, should of course be questioned with cultural codes and 

behavioral patterns. 

There are 4.66 billion internet users in the world; 59.5% of the world’s 

population are internet users. There are 4.2 billion active social media 

users in the world. 66.6% of the world population —that is 5.22 billion 

people— use mobile phones. In the last five years, the number of social 

media users in the world has almost doubled, and the time people spend 

on social media has increased approximately 1.5 times. (Hootsuite, 

2021: 8-9). In researches on technological innovations and digital 

consumption, Turkey is at a relatively higher level in terms of social 

acceptance of innovations compared to OECD countries. However, 

when evaluated on the axis of age groups, internet use is lower in 

Turkey between the ages of 55-70 compared to other OECD countries. 

However, the amount of time spent daily on the Internet differs 

significantly between countries. Mobile devices account for more than 

half of the time spent on the Internet in Turkey (OECD, 2020). The 

countries that spend the most time on the Internet are respectively: 

Brazil (1), Colombia (2), Mexico (3), Turkey (4), Portugal (5). 

Differences in internet use are directly related to age, education and 

income levels. In most OECD countries, internet use is common in the 

16-24 age group. In the Nordic countries, Canada, Korea, Luxembourg, 

the Netherlands, Switzerland and the United Kingdom, internet usage 

among 55-74 year olds is over 85%. However, it is only 46% in Greece 
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and Portugal, and 33% in Mexico and Turkey (OECD, 2020). The fact 

that a large part of Turkey’s population is under the age of 30 greatly 

increases and popularizes the use of internet in the country and 

accordingly the consumption of new technologies (Baran, Hazer & 

Öztürk, 2020). 

According to the Global Overview Digital 2021 report, the ratios of 

internet users to the country population are, respectively, United Arab 

Emirates (99%), Denmark (98.1%), Sweden (98.1%), South Korea 

(97%), Switzerland (97%), Netherlands (96%), England (96%), Saudi 

Arabia (95.7%), Canada (97%), Germany (94%). In the report, which 

shows the world average as 59.5%, the ratio of internet use to the 

population in Turkey is stated as 77.7% (Hootsuite, 2021:28). In the 

same study, a list of countries that have concerns about the misuse of 

personal data is included. While Canada, France, England and Germany 

are in the first places in this ranking, which is stated as the world 

average of 33.1%, Turkey draws attention as one of the least worried 

countries with 29.3% (Hootsuite, 2021: 72). Despite the uncertainties, 

this data also supports the purchase of land in the Metaverse by Turkish 

users. 

Underlining their mission “Committed to providing a diverse, inclusive 

and respectful community that embraces all, regardless of identity and 

faith”, Roblox, the online gaming and digital life platform, stated their 

vision as “supporting people to be the person they want to be in 

Roblox”. There are many clothes, accessories and consumption objects 

created and used on the platform. The top 10 countries with the most 
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Roblox developers benefiting from these applications are in the “A Year 

on Roblox: 2021 in Data” report, respectively, in America (1), Brazil 

(2), Russia (3), Philippines (4), England (5), Germany. (6), Canada (7), 

Mexico (8), Turkey (9), South Korea (10). In 2021, around 2.5 billion 

chat messages were sent daily on Roblox and 17 million friendships 

developed (Roblox Report, 2021). Turkey, which is one of the countries 

that spend the most time in Roblox, stands out as another example in 

terms of perceiving the rate of adoption in the diffusion of innovations. 

The individuals who interact in these games, mostly young people, are 

affected by the opinions and directions of the influencers in the game 

world. The organizers of these software are constantly updating their 

algorithms according to the reactions of the countries, turning the 

attention into a sustainable one with remarkable innovations. Furnham 

said the ‘framing effect’ is directly proportional to people’s reactions, 

and also underlined the importance of developing a communication 

discourse by stating “When options are mentioned about possible gains, 

people will want to avoid risk, and when possible losses are mentioned, 

they will take risks to minimize losses.”  Referring to an applied study 

by Furnham, two different campaigns were designed to encourage 

women to have mammography. In one, the possible risks that women 

would lose if they did not have a mammogram were mentioned, and in 

the other, the gains they would gain by having a screening were 

emphasized. Women who watched the film, which was fictionalized 

over risks, had more screening tests (Furnham, 2014: 126-127). Buying 

land in the Metaverse world, where laws and regulations are not yet 
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fully formed for countries, the feeling of being late created by 

innovators and early adopters on others, and the use of “scarcity 

appeal”, one of the persuasion techniques, can be evaluated in this 

context. 

It is noteworthy that Turkish users are among the first adopters among 

those who try to guarantee a living space in the “cyber homeland” by 

buying land in the Metaverse. Announcing that Turkey ranks first in 

land investments in the Metaverse, information technology lawyers 

called on users to be careful. Informatics Law Specialist Attorney Murat 

Keçeciler, who advised to be cautious that “the same land can be sold 

on a different platform”, stated that Turkey is number one in the world 

in land sales and land investments in the virtual world. Keçeciler 

commented that “If a total of 80 thousand land was sold in OVR, we 

Turks bought 20 thousand of them. There might be a ‘these places will 

be valuable in the future, let me invest now’ kind of logic behind this” 

(Gönel, 2022). The feeling of being late created by those who encourage 

land purchases and those who take the land has begun to encourage 

those who try to understand this world to further research. Those who 

look for and find skeptical comments among the positive views and who 

have a more assured attitude towards innovation (late majority, 

laggards) are trying to perceive this universe that has just entered our 

lives, and they still do not even know the name Metaverse. 

The comment of İlke Çarkçı Toptaş, Commercial Director of Meta 

Turkey, “These innovations are not about spending more time on 

screens, but about improving the time we currently spend in front of the 
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screen” exemplifies Furnham’s view. Toptaş emphasized the 

advantages to be gained by stepping into the Metaverse world with the 

following words: “Devices will not be the focus of our attention. Instead 

of intervening, it will give us a sense of presence in our new 

experiences. Metaverse will provide richer experiences by allowing us 

to add new layers to the world we can interact with. Creators and artists 

will be able to connect with their audiences in new ways and truly 

engage them in these shared experiences” (Kaya, 2021: 23). 

Many studies have been done about Second Life, which is one of the 

online games that form the foundations of the Metaverse world, and it 

has been tried to understand what effects the virtual world has on 

people’s self-socialization and learning processes (Baker, Wentz, & 

Woods, 2009; Lee et al, 2011; Wang et al. Burton, 2013; Joseph, 2015; 

Knutzen, 2019). In a study stating that games reinforce individuals’ 

belonging to the virtual universe, it was commented that “Your name is 

known, you share your interests, there are people who miss you when 

you leave...” (Demott, 2008). It passes through a process in which the 

dynamics of the physical world are first transferred to the virtual world, 

and then life begins to turn into a playground.  

CONCLUSION 

Armand Mattelart states that the world has turned into a global 

“marketplace” upon globalization and adds that communication also 

“transcends national borders and language” and it has evolved into a 

new type of communication, namely “global communication” that 
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reaches the hearts and minds of people (Mattelart, 1995: 95). The 

Metaverse universe, which was launched as a new gathering place, a 

global bazaar, and a universal market, has also entered our lives as an 

extension of this understanding. 

Metaverse is defined as a three-dimensional virtual reality space where 

people interact with each other through their digital representations 

(avatars). Moving away from the dominance of Web 2.0 and 

transitioning to Web 3.0 has been associated in some studies with the 

entry of a new era away from the centralization of technology giants. 

These developments point to the beginning of a period in which users 

are at the center, both producing content and generating income from 

the content they produce and consume. 

Metaverse not only entered the lives of some, but also became the 

turning point of their career, while some are trying to understand this 

world, which still remains uncertain. While those who dominate the 

digital world are rapidly embracing the Metaverse explanations because 

they are similar to the dynamics in the game world and they are used to 

it; there are also those who meet these innovations with a distance, 

which have many uncertain details and whose regulations are not yet 

completed. 

In this study, it is aimed to deal with the Metaverse universe within the 

scope of the diffusion of innovations theory. In the literature review, it 

has been determined that although the Metaverse does not spread 

homogeneously to the population in some countries, it is seen as an 
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opportunity for those who follow the developments in the digital world, 

young people, investors and artists who want to carry their works to 

digital, and these people have already taken steps to adapt to this world 

by adopting it. Although there are regulations that have just been 

defined, many innovations that have entered our lives with blockchain 

technology have begun to adapt to the Metaverse universe in the same 

way. Within the scope of this study, the Metaverse perspective of 

countries and different cultures was tried to be understood, and 

researches and results were scanned to understand the consumer 

reactions to previous similar innovations. Accordingly, it has been 

observed that the players who bought the most clothes for the character 

created in the Roblox game, the users who bought the NFT artifacts, 

and the land areas in the Metaverse ensured the rapid spread of this 

innovation and the rate of early adopters was higher. In future studies, 

cultural codes and behavior patterns and the rate of adoption of 

innovations in this field should be questioned. 

While designing the living space in this new world, places, products 

and services that will meet all the needs in the physical world have 

started to appear before us. Land, fashion products, works of art, 

concerts, exhibitions, events, games… in short, a universe in which 

games are reflected to life and life becomes a game is being designed. 

Is the Metaverse universe an imaginary universe where the scenarios of 

science fiction novels and movies are shown in real life? Or is it the 

basis of a new life construction that will change the course of life, whose 

regulations are on the way? The answer to these questions will, of 
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course, be understood more clearly with studies that are expected to 

increase in number in the near future. In the literature study and the 

examination of current examples, it has been clearly understood that the 

Metaverse universe will be a field of study that will be discussed and 

researched more frequently in the course of investments made by 

companies in this field. In this context, this study aims to benefit all 

researchers trying to understand the Metaverse, communication 

professionals, those who have not even heard of the concept yet, and all 

groups categorized according to the diffusion of innovation theory —

innovators/developers, early adopters, early majority, late majority, 

laggards. 
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INTRODUCTION 

Gender refers to how society looks upon and perceives individuals as 

men and women, how it wants them to be, what values it attributes to 

them, and what duties it imposes, depending on the individual's class, 

social production, and the ways of practising patriarchy according to 

the social roles and responsibilities deemed appropriate for individuals' 

biological sexes. It is a term that describes the order of differences / 

inequalities experienced at the social level between the two sexes. The 

roles of femininity and masculinity are internalized in the process of 

gender-based socialization. Thus, in daily life, behaviors, preferences, 

occupations, the styles of eating and drinking, dressing, speaking, and 

thinking are shaped according to gender-appropriate values. 

 

Gender and the values of consumption are closely related. The values 

that people have are among the important elements that ensure the 

gender order. Schwartz (1999: 24–25) defines the concept of value as 

“desirable goals that serve as principles, guiding people in their lives in 

varying significance”. 

 

The aim of this study is to examine the relationship between gender, 

values, and consumption, in the example of American women's lifestyle 

magazine advertisements, from a historical perspective, and to reveal 

the course of the relationship between gender and the values of 

consumption that guided the American society through advertisements 

over time. 
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The starting point of this research is the opinion that in the process of 

preferences and decision-making, values serve as criteria about what is 

right and what is wrong; thus, they affect the purchasing decisions of 

individuals; consequently, advertisements which use widely accepted 

values are highly persuasive. In the study, it has been attempted to detect 

the values used for advertisements in the women’s lifestyle magazines 

and to find out the system of hierarchy of values based on the value 

priorities of the advertisements printed in the women’s lifestyle 

magazines, which were believed to have affected the purchasing 

preferences of women. 

A Review of the Literature 

Scholars belonging to the Marxist tradition, as well as the liberal-wing 

and black feminists, have shown interest in these magazines. As a 

cultural product, women’s lifestyle magazines have been offering their 

readers prescriptions, samples and models of life. Betty Friedan, in her 

work titled Feminine Mystique (1983) which was the first study on the 

subject, explained that the magazines she examined continuously 

reproduced the “happy housewife heroine”, and women were always 

encouraged to consume more, to stay at home and live under the 

authority of their husbands. Among the cultural studies, there were 

other fruitful feminist works about women’s lifestyle magazines, too. 

Yet, according to  McRobbie, even within the field of cultural studies, 

to work on women’s lifestyle magazines is still considered less 

prestigious than to work on other cultural products such as soap operas 

or news bulletins (1997:192). Barrel and Braithwalte (1988) studied 
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contemporary women’s lifestyle magazines in the U.K. with regard to 

the practices of the publishers, advertisers, distributors, and editors. 

Beetham’s study (1996), on the other hand, is about women’s lifestyle 

magazines published in the U.K. between 1880 and 1914. In her 

research, Beetham analyzed the development of these magazines 

throughout the 19th century, and the role this development played in 

the transformation of the Victorian concept of femininity. Mc Cracken 

(1993), in her work, viewed women’s lifestyle magazines as cultural 

texts, and she examined both the advertisements and the editorial 

structures of them. Hermes (1995), by interviewing the readers, studied 

the reception of the content of these magazines.  

Advertisements are an indispensable part of women’s magazines; since 

the early 20th century, they have been the major source of income for 

their publishers (White, 1970:65). Damon-Moore, in her study on the 

magazines published in the USA between 1880 and 1910, indicated that 

the magazines of this period depicted women mainly as consumers and 

men as money-makers; she explained that this dichotomy which 

supported the dominant position of men has continued in the 20th-

century magazines, with an increase in the number of advertisements 

up to this date (1994:96). Mc Cracken (1993:8-9) said that one of the 

most prominent features of the modern women’s magazines is the 

commercial attitude in which advertisements and the editorial content 

are intertwined. The cultural content of the magazines is based on a 

consumption-oriented model which represents women essentially as 

consumers. Gaunlet (2002), in addition, indicates that women’s 
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magazines are powerful instruments in creating the concept of “ideal 

woman” and in conveying this concept to their readers. Gough-Yates 

(1993) investigates the change in the representation of women between 

the years 1980 and 1990. 

Critical studies concerning the relationship between gender and values 

of consumpion are many (Friedan, 1983; Attwood 2005; Caldwell et. 

al. 2007). There are numerous studies investigating the relationship of 

gender with consumption and decision-making processes (Mitchel and 

Walsh, 2004). When it comes to values in advertisements, most of these 

studies are cross cultural and it is observed that they are based on 

Hofstede's (1980,1991) model.  

Theoritical Framework: Basic Human Values and Advertising 

While gender and values are closely related to each other, values bear a 

relation to beliefs and they are intertwined with emotions. The values 

prevailing in a society determine the behavior codes of men and 

women. Values guide both the individuals’ lifegoals and the behaviors 

that are instrumental in reaching them; they serve as the standards 

concerning the convenient behavior that guides the choices to be made. 

Values depend on the social, cultural, and economic system of a 

country. As the needs change, the values change accordingly (Schwartz 

and Bilsky, 1987).  
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Among the surveys utilized in the studies on values, the ones that gained 

acceptance in the field of research were those developed by Hofstede 

(1980, 1991), Rokeach (1967, 1973), Inglehart (1977, 1997), and 

Schwartz (1992). Hofstede (1980, 1991) aimed to make a comparison 

between different national cultures. For this purpose, he proposed four 

value dimensions, namely, individualism, power distance, uncertainty 

avoidance index, and masculinity. Inglehart (1997), in his study on the 

relations between cultural values, democracy and capitalism, claimed 

that the economic, cultural, and political changes occured 

simultaneously, in a relationship with one another. In his survey, 

Inglehart regarded the individual values as secondary in order and 

argued that the political and economic performance of a country was 

closely related to its cultural values. Rokeach made an evaluation 

through a set of values by placing them into two categories: someone’s 

preferences concerning the values he wants to attain were termed as the 

terminal values, and the means employed to reach the goals were called 

the instrumental values. Rokeach’s value survey put values in an order 

depending on the individual’s value priorities (Rokeach, 1973). 

According to Rokeach, values are the standards that are closely related 

with the social attitudes and behaviors; they affect important goals and 

serve to guide one’s life. 

On the other hand, Schwartz (1992) developed his own value survey 

depending on his previous studies. Currently, Schwartz’s survey is the 

most highly preferred one by the social and intercultural psychologists 

and other researchers working in the field to examine “individual 
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differences”. Schwartz adopts a holistic approach to values. In his 

notion (1996), values are the guiding principles which do not change 

depending on the situation and they are essential both for the interaction 

of groups and the continuity of life. In Schwartz’s theory of values, the 

motivations that individuals need are divided into three categories: the 

basic needs of the individual as a biological organism, the needs 

instrumental in the successful interaction between persons, and the 

needs for the continuity of societies. According to Schwartz, values are 

related to these universal needs. For instance, stimulation is related to 

biological needs, while benevolence is related to social interaction, and 

adherence is related to the demands of the community life (Schwartz 

and Bilsky, 1987; Schwartz, 1996).  

Depending on the three universal needs, Schwartz derived ten basic 

values. While determining these ten values, Schwartz has taken into 

consideration various categories of content, value surveys in different 

cultures, and discussions carried out on values in different religions and 

philosophies. In the end, he reached to the result that values could be 

combined and examined under certain basic headings. In Schwartz’s 

theory, the ten basic motivational values describing general types of 

values are self-direction, stimulation, hedonism, achievement, power, 

security, conformity, tradition, benevolence, and universalism Schwartz 

(1992).  
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Values  Explanation 

Self-direction It expresses being free and independent in thoughts and 

actions. The sub-values of self-direction are freedom, 

creativity, independence, self-determination, self-respect, 

and curiosity. 

Hedonism It is about perceiving and living life through loving and 

enjoying life. The sub-values of hedonism are pleasure 

and enjoying life. 

Stimulation Stimulation value emphasizes the inevitability of change 

in social life; it is about changing one’s life and fighting 

for it. The sub-values of stimulation are an exciting life, 

avoided and challenging life or varied life, and daring. 

Achievement It refers to an evaluation in accordance with the social 

standards and accomplished through action. The sub-

values of achievement are successful, ambitious, capable, 

intelligent, influential and self-respect. 

Power Power value implies a domination or control over people 

and resources through criteria such as social status and 

prestige. The sub-values of power are social power, 

wealth, authority, preserving social image, and social 

recognition. 

Security It refers to the stability, harmony, and security of the 

people and the society in which they take part. Sub-values 

of security are clean, national security, social order, family 

security, reciprocation of favors, healthy,  and sense of 

belonging. 

Conformity  It refers to limiting the wishes, actions and emotions that 

may harm others or go beyond the social acceptance. The 

sub-values of conformity are politeness, honoring the 

parents and elders, obedient, and self-discipline. 
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Tradition  Tradition value refers to keeping up the established 

beliefs, traditions and understandings by imposing them 

on the person. The sub-values of tradition are devout, 

humble, moderate, detachment, and respect for tradition. 

Benevolence This value refers to working to protect and increase the 

well-being of other people and the living things. The sub-

values of benevolence are helpful, honest, forgiving, 

loyal, responsible, true friendship, spiritual life, meaning 

life and mature love. 

Universalism The universalism value aims to understand and protect the 

humanity and the nature. The sub-values of universalism 

are to protect the environment, beauty, nature and arts, 

unity with nature, broad mindedness, social justice, 

equality, wisdom, a world at peace and inner harmony. 

 

By combining these basic values under the heading of Higher Order 

Values, Schwartz explains which needs these value dimensions 

correspond to. He demonstrates to which extent they are in harmony, 

and where they work in contrast to one another (Schwartz, 1992). These 

higher order values are as follows: openness to change, self-

enhancement, conservation, and self-transcendence. 3 

 

 

 
3 For more information on Schwartz's model, refer to the following resources: Schwartz (2012), 

Schwartz (2004), Schwartz and Bardi (2001). 
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Figure 1. Theoretical model of relations among ten motivational types of values 

(Schwartz et.al., 2014:904) 

 

 

According to Schwartz, values are in harmony insofar as they guide 

similar perceptions, preferences, and behaviors. While these 

harmonious values reflect the goals that can be reached by the same 

actions or attitudes, other values conflict with each other. Thus, any two 

points placed close to each other on the disc of values have more 

harmonious motivations, and accordingly, they are easier to be reached 

by the same action and be explained with the same attitude (Schwartz 

et.al. 2014:904). 

On Method and Sample 

The aim of this study was to find out the values used in the 

advertisements published in women’s magazines, and accordingly, to 

prepare an inventory of the values of consumption. For this purpose, a 

two-stage qualitative research was designed. In the first stage, the 

advertisements, the editorial content items, and the total page numbers 

were specified, and later, the number of advertisements were counted 
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in separate categories. These categories were “cosmetic products”, 

“accessories”, “clothing”, “drinks and cigarette”, “health”, “diet and 

personal care”, “travel”, cars, and “others”. In the second stage, the 

advertisements in the magazines were examined by using Schwartz’s 

Value Survey. In this stage of qualitative analysis, it was found out 

which values in the advertisements were linked to the consumer goods 

while shaping the perceptions and behaviors of women, and whether 

the messages had changed over time or not; it was also aimed to find 

out which values had priority and which values were regarded as 

secondary in a time-span, as well as the basic values concerning the 

ideal femininity, and possible changes in these values depending on the 

change in the cultural and social conditions.  

Since content analysis lacks general and ready-made patterns, it needs 

to be made according to the needs of a research. Firstly, the limits of the 

research should be assigned and a sample within those limits needs to 

be prepared. To find out which values the advertisers used in the 

women’s magazines for persuading women to buy certain products, and 

which values were regarded as secondary, the ten basic values and fifty-

six sub-values in Schwartz’s Value Survey were used. An analysis was 

carried out by creating certain units based on these values. The data was 

evaluated by considering the four higher order values designated by 

Schwartz under the ten basic values. 

The analysis starts in 1980 --the year that signifies the beginning of a 

globalization process during which consumption turned into the most 
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prominent value world‒wide-- and ends in 2005.4 Three best-selling 

magazines that were published continuously between these years, 

namely, Vogue, Cosmopolitan, and Ladies’ Home Journal , were chosen 

for this analysis. For each year during these three decades, the January, 

April, August, and December issues of each magazine have been 

selected to form a representative sample.  

About the Magazines 

Cosmopolitan was launched in 1886 in the United States, as a literary / 

fiction magazine. The magazine’s real change occurred in 1965 with 

the arrival of its new editor, Helen Gurley Brown. Brown, the well-

known author of Sex and the Single Girl, shifted the magazine’s focus 

to women and sexuality (McMachon, 1990). By using the slogan “fun, 

fearless, female”, the U.S. Cosmo established its strategy on promoting 

and advocating the sexually independent woman. Brown's editorial 

strategy was described by the popular press as “revolutionary” in terms 

of women's magazines. Brown’s arrival at Cosmopolitan was coincided 

with a time of social change in the United States. Women and minorities 

were advocating for equality in employment and education, the 

economy was growing, and the country was becoming more deeply 

involved in the Vietnam War (Hunt, 2012:130). Yet, according to 

Caldas-Coulthardt (1996:269), sex narratives in the women’s 

magazines served consumerism and helped spreading of traditional 

 
 In the study, the Women’s Magazines Archive provided by Proquest was beneficial. 

This archive contains the all the issues of LCH up to the year 2005.  

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 488 

 

values. Machin and Thornborrow indicate that “the heritage of 1960s’ 

feminism has become intertwined with consumerism, allowing 

consumerism to become a discourse with which women can and do 

signify their roles and identities across the globe” (2003:469). In fact, 

even though the women’s lifestyle magazines contributed to the 

discourse of women’s liberation, each new discourse was linked to the 

consumer goods, since these magazines were profit-oriented products 

of a capitalist system. The women’s magazines played an important role 

in helping the growth of consumerism. 

Until 1965, the year when Brown was appointed to Cosmopolitan as the 

editor, sexuality was rarely discussed in the American women’s 

magazines, which focused more on the women’s place in the house 

(Nelson and Paek, 2005). In Cosmopolitan’s content, sexuality was no 

longer limited to the household; it was being discussed in public, 

contributing to the liberation process of women. Brown, in addition to 

transforming Cosmopolitan, created millions of devotees called Cosmo 

Girls (Hunt, 2012: 130).  

After working at Cosmopolitan for almost thirty-two years, Brown 

ended up transforming the magazine into one of Hearst’s most 

profitable publications and overseeing its expansion to twenty-nine 

international editions.  Until her death in 2012, the number of the 

international editions published in countries all around the world had 

more than doubled, reaching a total of sixty-four. Cosmopolitan is still 

being published as a high-selling young women’s magazine in sixty-
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four international editions, thirty-five different languages, and one 

hundred ten countries.   

(http://www.hearst.com/magazines/Cosmopolitan). 

Ladies’ Home Journal (LHJ) is one of the oldest and continuously 

published magazines in the United States. It was first published in 1883, 

and in a short time, became the largest selling magazine of the U.S. 

According to Dame Moore, this success was partly due to the price of 

the magazine, which was kept low by means of the advertising revenue. 

In 1903, LHJ became the first magazine in the world to surpass a 

million in paid circulation. The magazine's producers estimated that by 

the 1910s, one in every five American women was reading LHJ 

(Damon-Moore, 1994:1). 

LHJ’s target audience was white, middle-class, and married women. In 

the 1920s, with the rise of the consumer culture, the notion of women 

shopping only for the house and the family became pointless.  In the 

following years, women’s consumption turned into a legitimate, 

meaningful, and uniquely female recreational activity (Scharff, 

1991:145-149). Later, as consumption was becoming the primary 

cultural element, it was consumption that shaped LHJ’s content, and the 

American values were increasingly being defined by consumption 

rather than production. To women, Ladies’ Home Journal meant 

something more than a magazine: it was a women’s journal; regardless 

of all its male editors, this journal spoke in the voice of its female 

audience (Snyder, 1998:319). 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 490 

 

 

In 1968, Curtis Publishing, which was again facing financial 

difficulties, sold the magazine to Downe Communications. The 

magazine was sold to the Meredith Group in 1986, and because of the 

dropping advertisement revenues, ended its monthly publication, and 

turned into a quarterly special interest publication. In 2014, Ladies’ 

Home Journal, despite its yearly circulation of 3,2 million, chose to 

become a special interest quarterly due to losing its leadership in the 

sector and the dropping advertising revenues  

(https://adage.com/article/media/ladies-home-journal-fold-131-years-

print/292839). 

Vogue was launched in 1892 by Arthur Baldwin Turnure and his fifty-

two rich, prominent backers, as a weekly newspaper. Turner’s aim was 

to celebrate “the ceremonial side of life”. Vogue targeted especially 

New York’s upper class. In the first years, the magazine published 

fiction, poetry, and pages of jokes, as well as articles on fashion.  

In 1905, one year before Turnure’s death, the magazine was purchased 

by Condé Montrose Nast. At that time, the fourteen-year-old 

publication had a circulation of 14,000 copies with annual advertising 

revenues reaching $100,000 (Woolman Chase and Chase, 1954:31). 

Condé Nast transformed Vogue into a women’s magazine and directed 

its focus towards fashion and style. He also changed the publication 

period from biweekly to monthly (Endres and Lueck, 1995:418).  
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The longest-serving editor of the magazine, Edna Woolman Chase, had 

a great share in Vogue’s success. She was the editor-in-chief through 

two World Wars, between 1914 and 1951. In this period, the magazine 

embarked on an era of steady circulation and advertising revenues. 

When Vogue started to lose ground to Elle, in 1988, Anna Wintour was 

hired to give the magazine a younger look. Wintour’s move combined 

a shrewd and appealing mix of high and low. Fashion models were 

clothed in combinations of couture and kitsch (Endres and Lueck, 

1995:419). 

  

Anna Wintour has widely been hailed as the most powerful person in 

fashion. Wintour’s “power, however, extends far beyond her influence 

on readers’ clothing tastes and purchases. Acting behind the scenes as 

consultant, kingmaker, power broker, and promoter to the fashion 

industry, Wintour inserts herself into fashion’s creative, business, and 

marketing practices, thus shaping the contours of the world her 

magazine purports to merely cover” (Weiss, 2014:1). Wintour is still 

maintaining her position in Vogue. Vogue is currently being published 

in twenty-six countries, including Turkey.  

(https://www.condenastinternational.com/brands-andfootprint/Vogue). 

 

FINDINGS 

 

In the three magazines analyzed, it has been assessed that the total share 

of advertisements was 73%, and the total share of the editorial content 

was 27%.  
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Chart 1. Shares of advertisements and editorial content 

 

 

 

Chart 2. Shares of advertisements and editorial content for each magazine 

 

 

 

As observed in Chart 2, for all of the three magazines, the total share of 

the advertisements seems to be significantly bigger than that of the 

editorial content. During the time period covered by the research, the 

assessed numbers are as follows: Cosmopolitan: 6,447 items of editorial 

content, and 16,291 advertisements; Vogue: 5,659 items of editorial 

content, and 19,732 advertisements; Ladies’ Home Journal: 3,226 

items of editorial content and 7,828 advertisements. According to these 

results, Vogue is the magazine with the most advertisements, while 
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Cosmopolitan is the one with the highest number of editorial content 

topics. 

 

Chart 3 Periodical share of editorial content for each magazine       

 

 

Chart 3 shows the gradual increase in the editorial content topics of 

Cosmopolitan and Ladies’ Home Journal between the 1980s and 2000s. 

For Vogue, this increase is not continuous: in the 1990s, the share of 

editorial content falls down by 19,43%, then rises again by 11,3%, even 

though it still remains below the level of the 1980s. In all the three 

magazines, the editorial content has been intertwined with the 

advertisements. For instance, in the editorial content concerning matters 

such as aging or health problems, some products were advertised by 

mentioning their names and presenting their photos in connection with 

these problems.  
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Chart 4. Sectoral distribution of advertisements in the magazines 

 

 

Chart 5. Sectoral distribution of advertisements for each magazine 

 
 

In all of the three magazines, cosmetics products have been the mostly 

advertised one, with a share of 31,93%. Clothing is the second with a 

share of 23,18%. The share of health, diet and personal care products is 

10,16%. Accessories, drinks & cigarettes; travel, and car ads have the 

shares of 9,77%; 6,94; 1,92% and 1,92%, respectively. The 

advertisements in the Others category have a share of 14,19% which is 

the highest share after those of the Cosmetic Products and Clothing. 
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When the contents of the Others category were examined in order to 

assess a common categorical ground, an incompatibility was observed 

between the magazines. When the contents of the Others category were 

examined in order to assess a common categorical ground, an 

incompatibility was observed between the magazines. In Cosmopolitan, 

the “Others” category was inclusive of food, soft drinks, credit cards, 

charities, electronic devices, weight-loss gadgets, books, videos and 

products which promise to spice up the consumer’s sexual life. In 

Ladies’ Home Journal, in the “Others” category there were products of 

home decoration, clothes, food, coffee and soft drinks, household 

goods, toys, diapers, cat and dog food, charities, and advertisements of 

books. And Vogue, advertisements of modeling agencies, home 

decoration, food and soft drinks, dinnerware, ornaments, insurance 

companies, books, electronics, credit cards, and charities were included 

under this category. Although food advertisements seemed to be 

common in all the three magazines, the higher share for them was in 

Ladies’ Home Journal. In the other two magazines, food 

advertisements were not so many as to constitute a separate category. 

 

Table 1.  Sectoral distribution of advertisements for each magazine 

Cosmetic 

Products Ads 

Accesories 

Ads 

Clothing Ads Drinks and 

Cigarette 

Ads 

Health, 

Diet and 

Personal 

Care Pr. 

Travel 

Ads 

Car 

Ads 

Other 

31,93% 9,77% 23,18% 6,94% 10,16% 1,92% 1,91

% 

14,19

% 

 

General Descriptive Analysis for the Three Magazines 

 

A total of 10,877 values have been detected in the advertisements in the 

Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal, and Vogue magazines published 
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between 1980 and 2005. The percentages of these values for each 

magazine are shown on the chart below. 

 

Chart 6. Rates of the values for Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal, and Vogue 

 
 

According to Chart 6, Cosmopolitan has the highest number of values. 

In fact, as you will see on Chart 2, Vogue has the highest number of 

advertisements which is 19,732. This number is 16,291 for 

Cosmopolitan. Yet, since Vogue is a fashion magazine which puts 

visuality before written words, the advertisements in its issues have less 

written content compared with those in Cosmopolitan. Totally 31,530 

pages of Cosmopolitan have been scanned for the research. Of this total, 

the editorial content amounted to 28.36% and the advertisements to 

71.64%. The number of the advertisements in Ladies’ Home Journal is 

7,878 which is lower than the numbers for the other two magazines. 

This magazine also has lower number of pages, which amounts to 

19,914 pages in total.  

 

Advertisements in Cosmopolitan and Vogue decrease in number 

between the 1980s and 1990s, but they increase again in the 2000s; 

Vogue reaches its highest rate of advertisements in this period. In 

Cosmopolitan
56,28%LHJ

24,89%

Vogue
18,83%

Cosmopolitan LHJ Vogue
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Ladies’ Home Journal, advertisements gradually decrease between the 

1980s and 2000s, still decreasing after 2005. The rate of this decrease 

is 17% in 2013 and 37% in 2014. The Meredith Group had explained 

the drop in the advertising revenues with the high average age of the 

readers which was around 57 and changed the publication period form 

monthly to quarterly. The 35 most effective employees, including 

editor-in-chief Sally Lee, were dismissed and the headquarters of the 

magazine was moved from New York City to Des Moines, Iowa 

(https://adage.com/article/media/ladies-home-journal-fold-131-years-

print/292839). 

Chart 7. Distribution of the basic values in Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal , 

and Vogue 

 

According to this chart, the most frequently observed value in the three 

women’s magazines is security with 22.50%. Following this value are 

stimulation with 15.85% and achievement with 13.19%. In Schwartz’s 

Power
5,59% Achievement

13,19%

Hedonism
12,88%

Stimulation
15,85%

Self-Direction
8,69%

Universalism
13,13%

Benevolence
5,77%

Tradition
2,34%

Conformity
0,06%

Security
22,50%
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order of values, security is placed under the higher order value 

conservation. The other values covered by conservation are conformity 

and tradition. Conservation emphasizes self-restriction to preserve the 

status-quo and stimulation, and hedonism and self-direction values as 

opposed to conformity, security, and tradition. The motivational aim of 

security is to preserve the existence of the society and the individuals 

(Schwartz, 1992:9; 1994:22). The sub-values of security are clean, 

national security, social order, family security, reciprocation of favors, 

healthy and sense of belonging. Among security values, Schwartz’s 

(1992) definition involves two conceptual facets, personal security 

(safety for self) and societal security (stability and order in society). 

 

In advertising, security as a value is mostly emphasized in the 

advertisements for cosmetic products on the level of personal security. 

In our sample, the most frequently used sub-values of security in 

advertisements for cosmetics were clean, and healthy. The very same 

sub-values were observed under the headings “health, diet and personal 

care” and “other”. 

The second most frequently used value in the advertisements is 

stimulation, with a rate of 15.85%. The sub-values of stimulation are an 

exciting life, avoided and challenging life or varied life, and daring 

(Schwartz, 1992:8; Schwartz and Bardi, 2001: 270). It is natural for 

stimulation value to be intensely used in the advertisements, because 

through the products advertised, the target group is given the promise 

of an exciting life and encouraged to be brave and to go after novelties. 



499 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

Stimulation, a sub-value of daring, has mostly been observed in the 

“drinks and cigarettes” category. Beginning from the 1920s, we can see 

advertisements prepared to encourage women to smoking. The first one 

of these was the Lucky Strike advertisement. As part of Edward 

Bernay’s public relations campaign, women walked on the street while 

smoking, thus helping create a connection between freedom and this 

action. In the cigarette advertisements pioneered by this brand, 

cigarette’s appetite suppressing effect was also emphasized. In the 

1960s, the same propaganda was intensely used for Virginia Slim’s thin 

cigarettes by the way of using models with lean bodies. Virginia Slim’s 

slogan was “You’ve come a long way, baby.” In each advertisement of 

the brand, with an emphasis on the women’s achievements in the 

struggle for freedom, a connection was implied between smoking and 

liberation -- a method later imitated by other brands (Craig, 1999:11). 

Women were encouraged to smoke with messages constructed in 

accordance with these themes. For this reason, the special intensity of 

daring sub-value in the cigarette advertisements may be considered 

significant. Daring is also the most frequently used value in the “health, 

diet and personal care” and “cosmetic products” categories.  

Picture 1. Cosmopolitan (Drinks and Cig.) Apr. 1987  Pic.2. LHJ (Drinks and Cig.) Dec. 1985    
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Since 1980, obesity has doubled among adults and tripled among 

children and adolescents in the United States. Today, more than 120 

million American adults aged between 20 and 74 are overweight, 27% 

of which are obese (McCay et.al., 2003). Many of the Americans who 

are aware of their weight problem developed an obsession about it. 

Roughly $34.7 billion was spent on weight-loss products and services 

in the year 2000, with dietary supplements sales amounting to $279 

million in retail outlets alone (McCay, et.al., 2003:223). By the 

utilization of daring value, women who are obsessed with their weight 

are being encouraged to try to get thinner by purchasing the products in 

the “health, diet and personal care” category.  

Since cosmetic products are constantly being consumed by women, this 

category is always open to new products. Advertisements of cosmetic 

products use daring sub-value at the highest frequency because of their 

emphasis on women’s desire to remain young and beautiful at all ages.  

On Chart 7 which assembles the advertising values for all the 

magazines, achievement has the third highest rate. Achievement value 

has an emphasis on demonstrating competence in terms of prevailing 

cultural standards, thereby obtaining social approval (Schwartz, 

1992:8). Achievement value refers to pursuing success as judged by the 

normative standards of one’s culture. The categories in which 

influential value was most frequently used were cosmetics, health, diet 

and personal care, and others.  
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Picture 3. LHJ (Cosmetics) December 1984 [Successful] 

 

Self-respect, another sub-value of achievement was most frequently 

used in the advertisements of cosmetic products and clothing. 

Advertisements offer cosmetic products to women as a means of 

intensifying their self-confidence. Similarly, fashion and clothing 

advertisements have an emphasis on the claim that women can increase 

their self-respect and self-confidence by purchasing certain products. 

Self-respect, another sub-value of achievement was most frequently 

used in the advertisements of cosmetic products and clothing. 

Advertisements offer cosmetic products to women as a means of 

intensifying their self-confidence. As Mc Cracken (1993: 136) 

formulates it: “Within this discursive structure, to be beautiful, one 

must fear being non-beautiful; to be in fashion, one must fear being out 

of fashion; to be self-confident, one must first feel insecure. This 

oppositional strategy helps to assure the continued purchase of 

commodities; one product or even several will never completely 

alleviate insecurities and the fear of being non-beautiful.”  
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Picture 4. Cosmopolitan (Fashion and Clothing) August 1999 [Self-respect

 

A comparison between the magazines according to the basic values in 

the advertisements yields us the chart below: 

Chart 8. Shares of the basic values in Cosmopolitan, LHJ, and Vogue

 
 

 

Table 2. Rates of the basic values in Cosmopolitan, LHJ, and Vogue 

 
 Basic Values Cosmopolitan Ladies’ Home 

Journal  

Vogue 

Power 3,87% 3,51% 13,51% 

Achievement 13,28% 12,66% 13,61% 

Hedonism 13,72% 11,44% 12,24% 

Stimulation 18,78% 14,03% 12,20% 

Self-Direction 9,46% 9,11% 5,80% 

Universalism 10,31% 15,20% 18,78% 

Benevolence 5,35% 7,08% 5,32% 

0

500

1000

Cosmopolitan LHJ Vogue
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Tradition 1,08% 2,95% 5,32% 

Conformity 0,00% 0,00% 0,29% 

Security 14,13% 21,01% 12,93% 

 

Table 2 represents the rates of the ten basic values in the magazines 

examined. According to the table, the highest rate for power value is in 

Vogue magazine. Achievement, hedonism, and benevolence values are 

close to each other in all the magazines. While the highest rate of 

security value in the table is in LHJ, Cosmopolitan and Vogue it is at 

close rates to one another. The highest rate of stimulation value is in 

Cosmopolitan and in the other two magazines it is at close rates to each 

other. While the lowest rate of universalism value is in Cosmopolitan, 

it’s the highest in Vogue. This magazine’s advertisements also have the 

highest rate of tradition value. This value is especially high in the 

accessory advertisements in Vogue. Conformity is the least used value 

in women’s lifestyle magazines. 

Analyses According to Periods of Time 

With a comparison between the magazines according to the periods of 

time, we observe that in the 1980s, the rate of using the values in 

advertisements is 49.28%. In 1990s this rate falls to 20.79% and with a 

slight increase reaches up to 29.94% in the 2000s. A comparison 

between the three magazines demonstrates that in Cosmopolitan, the 

rate of using the values decreases between the 1980s and the 2000s, it 

remains approximately the same in Ladies’ Home Journal and in 

Vogue, and increases between the 1980s and 2000s.  
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Chart 9. Rates of the basic values according to the periods of time

 

To understand what caused the rate of the values to be higher in the 

1980s, one needs to consider the conditions of the American women 

and the political climate in that period. In those years when consumers 

goods and consumption were on rise, many women were entering the 

working life. During the early1980s there was more approval for 

married women to earn their money in business or industry. They began 

to become capable of shaping and transforming society and of helping 

people to live together in relative peace and harmony. During this time, 

magazines and advertisements started to depict women working 

alongside men. Women began to have more job opportunities in the 

1980s. It was seemingly more common now for women to hold 

executive and administrative positions. However, there was a 

significant number of women who still worked in low-paid jobs 

(https://www.history.com/topics/1980s/1980s). 

The 1980s in which women were more involved in the workspace and 

business life, and gained new identities, changes were observed at all 

the social levels in the economy. These changes were also reflected in 

the magazine advertisements. In many of these advertisements, women 
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were encouraged to act boldly. Significantly, the rates of the mostly 

used values in advertisements of the 1980s are, in order, stimulation 

with 20.86%, achievement with 14.78%, and hedonism with 14.01%. 

The sub-values of stimulation, namely, an exciting life, avoided and 

challenging life, daring, achievement, and hedonism were the guiding 

elements in the messages targeting women. 

From the 1960s onwards, a person’s responsibility for his own health 

began to be paid more importance in avoidance of sickness. The 

governments were trying to lower the medical care costs through 

informational and educational programs. Consequently, the individual 

became the main agent in the preservation of health and the protection 

from diseases. With this new focus on the individual, the concept of 

“new health consciousness” entered people’s lives. In the 1970s, this 

concept gave rise to a change of mind and to a search concerning which 

goods and services are healthy and which are not (Crawford, 2006:409). 

In accordance with this trend, the cosmetics industry started to 

emphasize the healthiness of the products in the advertisements. Being 

and staying healthy is among the major issues in the modern 

consumption society. Because of the higher sensitivity about the 

harmful effects of synthetic materials, there was an increase in the 

consumption of healthy cosmetic products, and this was reflected in the 

advertisements. Since the 1990s, marketing trends have been turning 

towards natural solutions for cosmetics which had a relationship with a 

healthy lifestyle and connected the usage of healthy cosmetic products 

to healthy eating habits (Amberg and Fogarassy, 2019:2). In the 
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incredibly competitive cosmetics market, it became highly important to 

manufacture healthy products. Due to the concerns of the consumers 

about the environment, health and hygiene, the rate of security value in 

advertisements was as high as 19.15% in the 1990s. Even though 

women were still being encouraged to act boldly and be open to 

novelties (with a rate of 18.39%), the rate of the messages urging them 

to be successful tended to be as low as 12.89% in this period.  

The 2000s are the years in which the Internet technology is being 

widely used and consumption is increasing due to this usage. 

Digitalization is radically changing the everyday life, the consumer 

habits, and interpersonal relations. Since there is more concern about 

the environment, advertisements with a reference to naturalism is on 

rise. In this era of globalization, the manufacturers of cosmetics must 

appeal to the new demands of the consumers, such as the demand to 

organic products. “If a product is labeled ‘organic’, it means it is made 

only out of plants and other natural raw materials (leaves, bark of trees, 

roots). To be considered organic, raw materials should also be grown 

naturally without adding pesticides and synthetic chemicals in the 

process of growing or gathering them. Similarly, raw resources should 

not undergo significant chemical processing, including irradiation” 

(Lixandru, 2017). Similarly, the so-called “green cosmetics” have a 

promise to protect the environment, reduce the pollution, make use of 

recyclable resources, and save the species. They provide evidence for a 

“greening” of marketing to match the increase in the media’s news 
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coverage and the public concern about the environmental issues that 

characterized the late 1980s and the early 1990s.  

With a glance at the distribution of values in the magazines between 

1980 and 2005, we find that the mostly used values in the 1980s are as 

follows: stimulation (20.86%), achievement (14.78%), and hedonism 

(14.01%). In the1990s, in the first rank is security value with a rate of 

19.15, followed by stimulation and achievement with 12.89% and 

18.39%, respectively. In 2000s, the most rated values are universalism 

(18.09%), hedonism (17.03%), and security (15.83%). 

Chart 10. Distribution of the basic values in Cosmopolitan, Vogue, and LHJ in 

decades 

 

In Cosmopolitan, values were used at the highest rate for “cosmetics” 

(31.18%), followed by “others” (22.89%), and “health, diet and 

personal care” (17.48%). In Ladies’ Home Journal, the first three 

sectors regarding the use of values are “others” (35.77%), “cosmetics” 

(20,64%), and “health, diet and personal care” (19.97%). Vogue’s 

situation is similar with that of Cosmopolitan: the sector with the 

highest number of values in advertisements is “cosmetics” (40.07%), 

followed by “drinks” (11.82%), and “accessories” (10.78%). With a 
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glance at Chart 10, it can be observed that the three magazines differ 

highly from each other in terms of sectoral distribution of 

advertisements. 

The table below represents the rates that changed and the ones that 

remained almost constant in decades: 

Table 3. Rates of the basic values in Cosmopolitan, Vogue, and LHJ in decades 

 
Basic Values 1980-1989 1990-1999 2000-2005 

Power 40,36% 35,26% 19,37% 

Achievement 34,81% 34,53% 30,67% 

Hedonism 33,67% 30,81% 35,52% 

Stimulation 40,53% 40,65% 18,82% 

Self-Direction 32,07% 39,35% 28,59% 

Universalism 29,30% 33,71% 36,99% 

Benevolence 22,74% 42,06% 35,20% 

Tradition 31,25% 45,70% 23,05% 

Conformity 00% 02% 0,3% 

Security 24,76% 46,06% 29,17% 

 

In the 1980s, power as a value was used at rate as high as 40.36%, but 

this rate dropped down to 19.37% in the 2000s, with wealth being the 

most frequently used sub-value. According to Table 2, achievement, 

hedonism, and universalism are always the leading values in all the time 

periods examined, with rates very close to each other. In the 

advertisements, women were often given messages encouraging them 

to be successful, to enjoy life, and to seek natural things. Self-direction 

value reaches its highest rate (39.35%) in the 1990s. All the sub-values 

of self-direction, namely, freedom, creativity, curious, independent, and 
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choosing own goals, have been used for the advertisements in the three 

magazines examined. Among the other basic values, same is the case 

for hedonism and self-direction only.  

It is observed in Table 3 that universalism as a basic value has been 

increasingly in use until the 2000s. In our research we have observed 

that among the sub-values of universalism, unity with nature and 

protecting environment were the most frequently used ones.  

It is observed in Table 3 that benevolence value was most frequently 

used in the 1990s at a rate of 42.06% with the highest reference to the 

sub-values helpful, honest, responsible, and true friendship. According 

to Table 4, the highest reference to tradition as a value was in the 1990s 

(at a rate of 45.70%), and the most frequently used sub-value in this 

period was respect for tradition.  

 According to Table 3, conformity is the least frequently used value in 

the advertisements. On the other hand, security value was used at all 

periods, reaching its highest rate (46.06%) in the 1990s.  

The Magazines in Terms of Higher Order Values  

The chart below represents the shares of the values in the 

advertisements of Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal, and Vogue 

between 1980 and 2010. According the chart, in these years, women 

were encouraged for openness to change in the 42% of advertisements. 

Among the higher order values, openness to change conflicts with 
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conservation, because as Schwartz indicates (2012:8), openness to 

change values emphasize independence of thought, action, and feelings 

and readiness for change (self-direction, stimulation) while 

conservation values emphasize order, self-restriction, preservation of 

the past, and resistance to change (security, conformity, tradition). It is 

a never-changing method to advertise a product with the promise that 

women can change their lives by consuming it. Besides, to survive in 

the market, such magazines depend on advertisements rather than 

editorial content. In the time period we have examined, 73% of the 

whole composition of the three women’s magazines were merely 

advertisements, and 27% was formed by the editorial content. The 

numbers for each magazine are: Cosmopolitan – 6,447 items of editorial 

content and 16,291 advertisements; Vogue – 5,659 items of editorial 

content and 19,732 advertisements; Ladies’ Home Journal – 3,226 

items of editorial content and 7,828 advertisements. The number of 

advertisements that the magazines contain signify the importance of the 

values attached to them. The messages in the advertisements calling 

women to change aimed to adapt them to novelties through 

consumption: advertisements incited women to catch up with the 

change by consuming new accessories, cosmetics, dresses, cars, health 

products, etc. 

Between 1980 and 2005, 23% of the advertisements in the magazines 

contained achievement and power (self-enhancement) values. Self-

enhancement values emphasize pursuit of one's own interests and 

relative success and dominance over others. Self-enhancement and self-
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transcendence conflict with values that emphasize concern for the 

welfare and interests of others, that is, universalism and benevolence. 

(Schwartz, 2012:9). The magazines encouraged women to be open to 

change, but they have been more cautious in encouraging them to be 

successful and powerful. On the other hand, the values concerning the 

care about the affluency and well-being of others (self-transcendence) 

increased by 17%.  

Chart 1. Distribution of the higher order values in Cosmopolitan, LHJ, and Vogue 

 

CONCLUSION 

In this research between 1980 and 2005, the basic values used in the 

advertisements in the three magazines were achievement, hedonism, 

and universalism. An agreement was observed in the advertisements 

which targeted women to encourage them to be successful, have fun, 

and head towards nature. With a sectoral examination, it was observed 

that the most frequently used advertising values were in the categories 

of “cosmetics” (29.26%) and “health, diet and personal products” 

(16.55%). These were also the categories with the highest number of 
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advertisements in the three magazines. While power as a basic value 

was used in the advertisements at the rate of 40.36% in the 1980s, this 

rate gradually declined until it reached down to the rate of 19.37%. The 

most frequently used sub-value of power was wealth. It can be 

concluded that year after year, in the advertisements targeting women, 

it became a less preferred method to promote products with this value. 

Similarly, despite the increase during the 1990s in the number of 

advertisements that targeted women by using freedom, creativity, 

independent, choosing own goals, and curious, which are sub-values of 

self-direction, in the 2000s a serious decline occurred in the usage of 

these values. The 2000s were the years when the second-wave feminism 

was discussed, and a new period for the feminist battle had begun. The 

women’s magazine responded this change by lessening the self-

direction value in the advertisements. Conformity was a value which 

could not find itself a place in the women’s magazines. There was but 

little reference in the magazines examined to the sub-values of 

conformity, namely, self-discipline, obedient, or honor of elder, parents 

and politeness. 

In terms of higher order values, while targeting women, Cosmopolitan, 

Ladies’ Home Journal and Vogue used openness to change value 

between 1980 and 2005. The aim of this call in the advertisements was 

to adapt women to new developments, by the way of consumption. It 

might be said that by pointing out to what was new, women’s magazines 

both boosted their sales and encouraged women to give a try to new 

things. Despite the scorning views of many critics, these magazines 



513 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

deserve appreciation for their messages towards women in response to 

the achievements of women’s movement, and these messages may have 

an empowering effect. It is interesting to observe that more of this kind 

of advertisements were published in women’s lifestyle and fashion 

magazines towards the 2000s. These magazines also gave responses in 

their advertisements to the ever-increasing problems such as 

environmental pollution, poverty, and diseases. This is indicative of the 

fact that women’s magazines do not live like an island, and they actively 

interact with their surroundings.  

It was possible to analyze the data collected in this study by various 

techniques; our research and analysis techniques were limited 

according to the questions we had in mind at the very beginning. Thus, 

the research was outlined according to our concern of discovering the 

values of consumption that guided the American society and the 

relationship of this values with gender.  

In the end, it has been found out that the three magazines, during all the 

years examined, adopted giving the message of openness to change. 

Despite the changes in all other dimensions, the rate of the 

advertisements using this value never decreased. In other words, these 

magazines sent women messages calling them to have fun, to be free, 

bold, and curious. This conclusion could be regarded as an answer to 

our initial question concerning if the messages in the advertisements 

about the ideal femininity tend to change alongside the changes in the 

society, and if so, where these changes might lead us. 
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In the advertisements published between 1980 and 2005, women were 

given messages containing achievement and power (self-enhancement) 

values at a rate of 23%. Self-enhancement values emphasize pursuit of 

one's own interests and relative success and dominance over others. It 

became an important goal for these magazines, while advertising the 

products, to also give women messages calling them to be strong and 

successful. Mass media is generally reflexive to social events. On the 

other hand, values concerning the affluency and well-being of others 

(self-transcendence) found place in the women’s magazines at a rate of 

17%. Self-transcendence is a high order value that covers universalism 

and benevolence basic values. Among these basic values, unity with 

nature was the most frequently used one by the women’s magazines; 

yet, many advertisements contained themes such as protecting the 

nature, awareness against cancer, drinking milk, helping poor children. 

It is interesting to observe that more of this kind of advertisements were 

published in women’s lifestyle and fashion magazines towards the 

2000s. It is as well noticeable that the rate of conservation value was as 

high as 16% in the years we have examined. 
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GİRİŞ 

Dijital teknolojiler tarihimizdeki birçok yenilikten çok daha hızlı 

ilerlemiş ve iletişim süreçlerinde kesintisiz enformasyon akışını 

sağlayarak medya araçlarında bir dönüşüm yaşanmasına yol açmıştır.  

Bu dönüşümün önemli çıktılarından biri dijital yayın platformlarıdır. 

İçinde bulunduğumuz çağda, çevrim içi içerik akışı sağlayan dijital 

yayın platformlarının baskın içerik tüketim biçimlerinden biri haline 

geldiği görülmektedir.  

 

Dijital yayın platformlarının, geleneksel televizyon yayıncılığının bir 

uzantısı olduğuna dair tartışmalarla birlikte izleyicilerin geleneksel 

televizyonun yanı sıra bu platformları da kullandığı, buna paralel 

biçimde içerik tüketim pratiklerinin de bu süreçte farklılaştığı 

görülmektedir. 

 

İlgili alanyazındaki çalışmalarda geleneksel televizyonların bireysel ve 

kitlesel olarak kültürü şekillendirmede önemli araçlar olduğu yönünde 

tartışmalar yer almaktadır. Yeni medya araçlarının gelişimiyle ise 

birçok çalışmada bu araçların popüler kültür bağlamında ele alındığı 

görülmekte ve kültürün üretilmesinde, tüketilmesinde ve dolaşımında 

önemli bir etkileyen olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu çalışma, dijital 

yayın platformlarının popüler kültüre etkisini Netflix orijinal dizisi 

Squid Game bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Netflix’in dijital 

yayın platformları içerisinde önemli bir yere sahip olması ve en çok 

izlenen dizilerinden birinin Squid Game olması nedeniyle bu örnek 

üzerinden konu incelenmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda öncelikle 

dijitalleşme kavramı, medyanın dönüşümü, dijital yayın platformlarının 
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gelişimi ve izleme pratiklerinde yaşanan değişiklikler açıklanmıştır. 

Ardından Netflix’in bir akış hizmeti olarak özelliklerine detaylı 

biçimde değinilmiş ve kültür üretim ve tüketim süreçlerinde yeri 

tartışılmıştır. Ayrıca Türkiye’den ve dünyadan örneklerle Squid 

Game’in popülerliği ve gündelik yaşama yansımaları ele alınmıştır.    

 

1. DİJİTALLEŞME VE MEDYANIN DÖNÜŞÜMÜ 
 

Dijital teriminin kökenleri Latince ‘digitalis’ sözcüğüne dayanmakta ve 

sayı anlamına gelmektedir. Bilgi teknolojisinde ise bu terim dijital 

bilgisayarlarda benimsenmiş olan ikili sayı sistemini ifade etmektedir 

(Ceruzzi, 2012’den akt. Dufva ve Dufva, 2019). Dijitalleşme bir diğer 

adıyla sayısallaşma, analog birtakım materyallerin bilgisayarlarda depo 

edilmek üzere sayısal formata dönüştürülmesi olarak ele alınmaktadır 

(Karakaş vd., 2009:39). Dijitalleşme, dijital kod aracılığı ile 

oluşmaktadır. Dijital kod, her tür veri için bitler ve baytlardan oluşan 

tek biçimli bir kod olarak tanımlanmaktadır. Enformasyonun 1 ve 0 

kullanılarak bitlere (byte) dönüştürülmesi ve bu şekilde iletilmesi 

sonucu oluşmaktadır. Tek biçimli bu kod, enformasyon ve iletişim 

sürecini oluşturan kesintisiz analog göstergelerin tamamını parçalara 

ayırmakta ses, görüntü, metin ve sayısal veriler halinde dijitalleştirerek 

yeniden birleştirmektedir (Djik, 2018: 293). Teknolojik gelişmeler, 

dijitalleşme sürecini hızlandırmaktadır (Şehirli ve Çiftçi, 2020: 19). 

Dijitalleşme kavramı, günümüz teknolojik ilerlemesini sağlayan önemli 

gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşme, analog 

biçimde bulunan ses, görüntü ve metinlerin işlenebilir, taşınabilir ve 

elektronik olarak depo edilebilir hale getirmesi dolayısıyla geçmiş 
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zamanda olanaksız olarak görülen bilgi entegrasyonunu sağlamaktadır 

(Ormanlı, 2012:32). 

 

Dijitalleşmenin ortaya çıkışıyla birlikte her bir medya aracının bu 

teknolojik ilerlemeden etkilenerek sayısallaştığını söylemek 

mümkündür. Hatta günümüzde dijitalleşmenin önemli bir sonucu 

olarak medya araçlarının yakınsama (convergence) yaşadığı, böylelikle 

tüm iletişim süreçlerinin birçok platform üzerinden etkileşimli bir 

şekilde yürütülebildiği ve farklı medya araçlarının birbirine yaklaşarak 

tek bir cihazla birden fazla cihazın yapabileceği işin 

gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Örneğin, akıllı telefonlar bir 

iletişim cihazı olmanın yanında saat, fotoğraf makinesi, video oynatıcı, 

pusula vb. pek çok role sahiptir (Yoloğlu, 2019:1453).  

 

Medya araçlarının gelmiş olduğu bu noktayı daha net bir biçimde 

anlayabilmek için sürecin tarihsel akışından kısaca bahsetmek yararlı 

olacaktır. Medya araçlarının gelişim süreci, iletişim tarihi ve kuramları 

bağlamında değerlendirildiğinde ilk araştırmalar, kitle iletişim 

araçlarının güçlü etkiler dönemi olarak değerlendirilmekte ve bu 

süreçte medya araçlarının tek yönlü mesaj iletiminden söz edilmektedir. 

Güçlü etkiler dönemi için, kitle iletişim araçlarının ilettiği mesajları, 

izleyiciler olduğu gibi almakta ve izleyicinin bu dönemdeki konumu 

katılımsız, pasif alıcı olarak nitelendirilmektedir. Kathz (1959) 

tarafından geliştirilen kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıyla birlikte 

izleyiciye yönelik pasif edilgen yaklaşım terk edilmiş ve izleyici, birçok 

medya içeriği içerisinden dilediğini, dilediği kadar tüketebilen aktif bir 

hale dönüşmüştür (Birincioğlu & Baloğlu, 2021: 551). Akabinde 
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internet ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile de yeni 

medya araçları ortaya çıkmış ve izleyicinin rolü aşağıda detaylarına yer 

verilen günümüzdeki halini almıştır.  

 

2. DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARININ GELİŞİMİ  

 

Medya araçlarında ve izleyiciye yönelik yaklaşımda gelinen nokta, 

spesifik olarak televizyonların dönüşümleri bağlamında 

değerlendirildiğinde, içerik üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve üretim 

sistemleriyle birlikte izleyiciye içeriklerin iletilmesinde aracılık eden 

dağıtım sistemlerinin yakınsaması sonucu, televizyon ekranlarında yeni 

dijitalleştirilmiş içerik formları ortaya çıkmıştır. Geleneksel televizyon 

yapım ve dağıtımı, zaman içerisinde yeni medya içerikleri ve içerik 

tüketim pratikleriyle mücadele etme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu süreçte medya içeriklerinin tamamı akıllı telefonlar, tabletler gibi 

nispeten daha küçük ekranların yanı sıra çok daha büyük boyuttaki 

televizyon ekranlarında da yerini almaya başlamıştır. Bu yeni üretim ve 

dağıtım sisteminin ise televizyon olup olmadığı, şayet değilse nasıl bir 

tanımlama yapılması gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmaktadır 

(Lozic, 2021:79). 

 

Dijitalleşme ve medya yakınsaması, televizyon yayıncılığından 

içeriklerini çeşitli platformlara ve dağıtım kanallarına göre 

oluşturmalarını talep etmekte, bu noktada internet taşıyıcı ortam olarak 

görev almaktadır. Geleneksel televizyon yayınları önemini yitirmese de 

bazı izleyiciler için televizyonların ikincil izleme ortamı haline geldiği 

görülmektedir. Bu nedenle geleneksel televizyon, içeriklerini Web TV, 
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isteğe bağlı video platformları gibi çevrim içi ortamlarla 

birleştirmektedir (Mikos, 2016:154). 

 

Alanyazında yeni içerik üretim ve dağıtım sistemleri “video akış 

hizmetleri” (video streaming) olarak ele alınmaktadır. Bu yeni 

dönemin, televizyonun kurumsal yayın ilkelerine bağlı olarak belirli bir 

yayın planı dahilinde içerik akışının kararlaştırıldığı ve içeriklerin 

uydu, karasal vb. hava dalgaları üzerinden belirli bir ekrana aktarıldığı 

geleneksel yaklaşımdan farklı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yeni 

üretim ve dağıtım sistemleri, içeriklerin zamandan, ekranların da 

mekandan bağımsız olduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir (Özel, 

2020:115).  

 

Dijital dağıtım uygulamaları elektronik satış (EST), video akışı, dijital 

indirmeler, isteğe bağlı video (VOD) gibi çeşitli yöntemleri 

içermektedir. Bu yöntemlerin, içerikleri fiziksel olarak kopyalama, 

saklama gibi kaygılardan bağımsızlaştırarak bulut üzerinde depolama 

imkanı sunan birer dijital dolap hizmeti sağladıkları görülmektedir. 

Çeşitli çevrimiçi perakendeciler, video paylaşım siteleri ve sosyal ağlar, 

söz konusu hizmetlerin sağlayıcıları olarak görev yapmakta ve bu 

dağıtım süreci akıllı telefonlar, tabletler gibi mobil cihazlar üzerinden 

de uygulamalar aracılığıyla yürütülebilmektedir. Böylelikle 

kullanıcıların erişim modları büyük oranda değişkenlik göstermektedir. 

(Tryon, 2013:19). 

 

Erişim modlarına paralel olarak hizmetlerin satın alım ve fiyatlandırma 

politikalarının da başkalaştığı dikkat çekmektedir. Fiziksel içerik 
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üreticilerinin kalıcı mülkiyet için ödeme talebinin aksine, kiralama 

mantığı ile isteğe bağlı abonelik (S-VoD) üzerinden geçici erişimler 

için bir fiyatlandırma yapıldığı görülmektedir (Tryon, 2013: 20). Video 

akış hizmetlerinin bir türü olan abonelik tabanlı isteğe bağlı akış 

hizmetleri (S-VoD- Subscription Video on Demand) herhangi bir içerik 

kataloğuna sınırsız erişimi sağlayan ve abonelik sonucu düzenli 

aralıklarla ödemesi yapılarak alınan video hizmeti olarak 

tanımlanmaktadır (Siri, 2016: 53). Abonelik tabanlı isteğe bağlı akış 

hizmetleri pazarında (S-VoD) dünyadan (Netflix, Amazon, Hulu gibi) 

ve Türkiye’den (Puhu Tv, Exxen gibi) örnekler vermek mümkündür.  

 

3. DEĞİŞEN İZLEME PRATİKLERİ 

 

Kitle iletişim araçlarındaki değişim ve dönüşüm, izleyiciye yönelik 

yaklaşımın yanı sıra izleme pratiklerinde de farklılaşmalara neden 

olmuştur. Televizyon izleme kültüründeki değişiklikler, izleyicileri 

aynı zamanda dikkati dağılmış çoklu görevlere sahip kimseler olarak 

yapılandırmaktadır. Bu bağlamda televizyon izleyicileri, John Ellis’e 

(1992:113) göre televizyon izleme sürecinde ev içi birçok faaliyeti 

gerçekleştirebilen çok görevli kişiler olarak tanımlanmaktayken 

izleyiciler, medya platformlarındaki çeşitlenme ile farklı özelliklere 

sahip platformların eş zamanlı çoklu görevlerini yönetme durumu ile 

karşı karşıya kalmaktadır (Baker, 2017). Bununla birlikte yaşanan 

dönüşümlerin geleneksel izleme kültürünü yok etmediği aksine 

geleneksel televizyon izleyiciliğinin değişen pratiklere rağmen devam 

ettiği görülmektedir (Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke, 

2021:22).  
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Benzer şekilde içeriklerin de çevrimiçi içeriklere dönüşmesi geleneksel 

içerikleri yok etmemiş, her iki içerik türünün de birlikte tüketildiği bir 

medya ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte çevrimiçi içerik 

görüntülemenin; isteğe bağlı ve birden çok kez erişim hakkı, daha 

hedefli ve nispeten daha az ya da tamamen reklamsız içerikler, 

profesyonel içeriklerin yanı sıra amatör olarak üretilmiş içeriklere 

erişim, paylaşım kolaylığı gibi avantajları bulunmaktadır (Bondad-

Brown, Rice, & Pearce, 2012: 472). Bu avantajlar kullanım 

motivasyonlarını da etkilemektedir. Kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı bağlamında çevrimiçi videolar ve televizyon içeriklerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada, televizyon izlemenin birincil 

motivasyonunun eğlence olduğu fakat çevrimiçi video içeriklerinden 

daha ziyade araçsal olarak yararlanıldığı ortaya konmuştur (Bondad-

Brown, Rice, & Pearce, 2012). Benzer biçimde yapılan bir başka 

çalışmada, çevrimiçi videoların rahatlama, kaçış, eğlenme, bilgi alma, 

sosyalleşme gibi niyetlerle tüketildiği, bu tüketim esnasında ilgili içerik 

türünün kullanım kolaylığı, fayda gibi güdüleyicilerinin de olabileceği 

belirtilmiştir (Özel, 2015). Portekiz, Belçika, Türkiye, İtalya, İspanya, 

Gürcistan ve Malezya gibi farklı kültürler üzerinde yapılan bir 

araştırmada (Au-Yong-Oliveira, Marinheiro & Costa Tavares, 2020) 

ise geleneksel televizyon içeriklerinin akış hizmetleri aracılığıyla 

sunulan içerikler karşısında bir düşüş eğiliminde olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre anket çalışması yürütülen araştırmada, 

katılımcıların %90’ı yayın tüketicisi olmasına rağmen yalnızca 
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%59,1’inin televizyon kanallarını izlediği ve haftada iki kereden az 

televizyon izledikleri ortaya konulmuştur.  

 

Ayrıca görsel ve işitsel içerik tüketiminde geleneksel televizyon 

izleyicilerinin, görece daha büyük yaştaki bireylerden oluştuğu, daha 

genç bireylerin Netflix, YouTube gibi çevrim içi akış hizmetleri ve 

video portallarını tercih ettiği görülmektedir. Bu durum akıllı telefon, 

tablet gibi mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması ile 

ilişkilendirilmektedir. İlgili cihazların yalnız evin oturma odasında 

değil her zaman her yerde ulaşılabilir olması bireylerin bu tür içerik 

tüketim araçlarına yönelmesinde etkili olmaktadır (Budzinski, Gaenssle 

& Lindstädt-Dreusicke, 2021:2). Ortega (2022) günümüz içerik 

tüketiminde Netflix’in baskın medya biçimlerinden biri olduğunu ifade 

etmek amacıyla bir anekdot paylaşmaktadır. Buna göre dersi 

kapsamında önermiş olduğu filmlere yönelik öğrencilerinin ilk 

tepkisinin “Önerdiğiniz filmin Netflix’te olup olmadığını kontrol 

edeceğim.” şeklinde olduğunu belirtmektedir. Bu açıdan 

düşünüldüğünde, Netflix’in özellikle gençler arasında içeriğe ulaşma 

konusunda birincil kaynak olarak tercih edildiği ve bu yaş kitlesinin 

izleme deneyimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilebilir. 

 

Geleneksel medya izleyicisinin pasif ve edilgen yapısı karşısında dijital 

medya platformlarının varlığı ve gelenekselin dijitalleşmesi, izleyiciyi 

etken, seçici ve üretici hale getirmiştir. Yeni tip izleyici kitlesi, çoklu 

ekran kullanma, aşırı izleme (Bing-watching), uzaktan birlikte izleme 

(Teleparty) gibi alışkanlıkları olan aktif dijital izleyicilerdir. Bu 
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bağlamda izleyicilerin yaşadığı dönüşümün etkileyenlerinden birinin 

Netflix ve Amazon Prime gibi dijital yayın platformları olduğu 

belirtilmektedir (Erdem&Aytekin, 2021:302). 

 

Günümüz izleme pratikleri içerisinde, dijital içerik platformlarının 

varlığı ile özdeşleştirilen “Binge-watching” (tıkınırcasına izleme) 

kavramı dikkat çekmektedir. 1990’lı yılların son dönemlerinde tanıtılan 

binge-watching (Pilipets, 2019: 2) “bir oturuşta bir dizinin birden fazla 

bölümünü izleme” davranışı olarak açıklanmaktadır (Rahman& Arif, 

2021: 98). Tıkınırcasına izleme, televizyon izleme pratiklerini 

değiştirmekle birlikte televizyon izleyiciliğini de yeni medya 

bağlamında yeniden çerçevelemektedir (Baker, 2017). Binge-watching 

kavramının, içeriğin programlanmış biçimde televizyon tarafından 

izleyiciye sunulmasından ziyade, izleyici kontrolü ve izleme özerkliğini 

temsil eden teknolojik bir çıktı olduğu görülmektedir (Rahman& Arif, 

2021: 99; Mikos, 2016). 

 

İçinde bulunulan dönemde, aşırı izlemenin yanı sıra çoklu ekran 

kullanımı da izleyicilerin deneyimlediği bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Artık bireyler aynı içerik hizmetine benzer kalitede mobil 

cihazlar, televizyonlar ya da bilgisayar ekranları fark etmeksizin 

erişmek istemekte, teknolojide gelinen son nokta da bu talebi rahatlıkla 

karşılamaktadır. Diğer yandan içerik sağlayıcı platformlar kullanıcıla-

rının mevcudiyetini garantilemek için arayüzlerini sadece izleme odaklı 

değil, izleyicilerin gündelik yaşamları ve ruh halleri ile etkileşime 

girecek biçimde tasarladıkları görülmektedir. Bu bağlamda izleyiciler 
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sürekli olarak gündelik yaşamlarına nüfuz eden kişiselleştirilmiş içerik 

akışına maruz kalmaktadır (Ortega, 2022:13). 

 

Ayrıca izleme pratikleri, teknolojik gelişmelere paralel biçimde 

farklılaşmakla birlikte küresel çapta etkilerinin görüldüğü salgın 

sürecinde de farklılaşmalar göstermiştir. Covid-19 sürecinde salgının 

varlığı ve alınan karşı tedbirler izleyici sayısında artışlara ve izleme 

pratiklerinin yoğunlaşmasına neden olmuştur (Erdem& Aytekin, 2021; 

Rahman& Arif, 2021; Aslan& Yiğiter, 2021). Ev içi ortamda televizyon 

odaklı izleme deneyimi, dijitalleşme ve mobil teknolojilerin gelişimiyle 

birlikte zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde gerçekleşirken salgın 

koşulları eskiyi yeni bir formda ortaya çıkarmıştır. Bu yeni düzende 

mekan bağımsızlığı salgın tedbirleri kapsamında sınırlanarak izleme 

etkinliğini ev ortamına taşımış fakat yeni formda televizyon merkezi 

izleme aracı olmaktan çıkarak mobil cihazlar kişisel izleme deneyimi 

için tercih edilen araçlar olmuştur. Ayrıca izleyicilerin salgın 

döneminde izleme sürecinde aşırılığa gittiği ve izleme deneyiminden 

iyi oluş aracı olarak yararlandığı görülmektedir (Erdem& Aytekin, 

2021; Rahman& Arif, 2021). 

 

Dijitalleşme ve Covid-19 salgınıyla birlikte alınan tedbirler olmak 

üzere her iki gelişme sonucunda da izleme deneyimlerinin önemli bir 

kısmının akış hizmetleri tarafından sağlandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda izleme pratiklerinin şekillenmesinde, dijital yayın 

platformlarının büyük bir role sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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4. BİR AKIŞ HİZMETİ OLARAK NETFLIX   

 

Netflix “çeşitli donanım türlerinde çalışan web tarayıcıları veya yazılım 

uygulamaları aracılığıyla içeriğe, isteğe bağlı erişim sağlayan bir akışlı 

video hizmetidir” (Cox, 2018:445) ve abonelik tabanlı video akış 

hizmetleri (S-VoD) içerinde 2021 yılı itibariyle 200 milyonu aşan 

sayıda abonesi (Netflix, 2022) ile video sağlayıcılar pazarında önemli 

bir role sahiptir.  

 

Netflix, 1997 yılında kurucuları Reed Hastings ve Marc Randolph’un 

kendilerine DVD postalaması ile serüvenine başlamıştır. DVD kiralama 

ve satış sitesi olarak Netflix.com’un faaliyete geçmesiyle birlikte 

üyelerine son tarih, gecikme ücreti ve sınırsız DVD kiralama hizmeti 

ile abonelik hizmeti sağlamaya başlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde 

günümüzde sunulan kişiselleştirilmiş öneri hizmetinin temelleri de bu 

süreçte atılmış ve siteden içeriklere verilen puanlar esas alınarak 

gelecek film önerileri sunulmaya başlanmıştır. 2007 yılında dizi ve 

fimleri anında izleme olanağı sağlayan platform üç yıl sonrasında mobil 

cihazlarda kullanıma geçmiş ve 2011 yılında uzaktan kumandalarda 

“Netflix” düğmesi yer almaya başlayarak faaliyet alanını Birleşik 

Krallık, İrlanda gibi ülkelere genişletmiştir. 2013 yılı itibariyle ise 

“House of Cards”, “Arrestested Development”, “Orange Is the New 

Black”, “Hemlock Grove” gibi orijinal içeriklerini üreterek dünya 

çapında 190’dan fazla ülkeye 21 farklı dilde hizmet vermeye 

başlamıştır. Yıllar içerisinde platform özelliklerinde de yenilikler yapan 

Netflix, üyelerine çevrimdışıyken indirme, introyu atlama, izleyici 
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deneyimlerini özelleştirme, ebeveyn kontrolü, pin koruması, top 10 

listeleri gibi özellikler sunmaktadır (Netflix, n.d.). 

 

Netflix, sahip olduğu platform özellikleri çerçevesinde izleyicilere 

kaldığı yerden farklı cihazlar üzerinden devam etme, birden fazla 

oturumda izleme deneyimini başlatma ve devam ettirme gibi olanaklar 

sunarak izleme sürecini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle izleyiciye, 

sunulan akış hizmeti kapsamında daha önceki medya biçimlerinden 

daha akıcı bir deneyim sağlamaktadır (Baker, 2017). Bu deneyim 

sürecini oluşturmak için Netflix’in büyük veri algoritmalarından 

yararlanarak kullanıcıların konum bilgileri, izlenen içerikler, ilgi 

alanları, arama geçmişleri, izlenen tarih ve saat gibi çeşitli verileri 

topladığı görülmektedir. Böylelikle ilgi alanlarına göre 

kişiselleştirilmiş öneriler sunmaktadır (Maddodi & Prasad, 2019: 41). 

İzleyicilerin zevk ve tercihleri doğrultusunda program ve film 

önerisinde bulunun bu algoritmalar, “Netflix Tavsiye Sistemi” olarak 

geçmektedir (Gaw, 2021:1). Netflix tavsiye algoritmaları, kişisel 

içerikler sunarken aynı zamanda öneride bulunduğu içeriğin 

görüntülerini bireylerin izleme geçmişleri doğrultusunda 

kişiselleştirmektedir. Örneğin, daha önceki izleme deneyimlerinde pek 

çok romantik film izlemiş birine farklı bir görüntü ile film önerisi 
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gelirken komedi filmi izlemiş biri için farklı bir görüntü ile film önerisi 

gelmektedir (Chandrashekar vd., 2017). 

 

Görsel 1’de görüldüğü gibi, Uma Thurman’ın pek çok filmini izleyen 

bir üyeye Pulp Fiction filmi üstte yer alan şekilde gösterilirken John 

Travolta hayranı bir izleyiciye aşağıda yer aldığı şekliyle 

gösterilmektedir (Chandrashekar vd., 2017). Yapılan görüntü 

kişiselleştirmesiyle izleme deneyimini iyileştirmeye ve temelde ilgi 

alanı özelinde görsellerle içerik tüketiminin devamlılığı sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Kişiselleştirilmiş öneri sisteminin kullanıcı memnuniyeti ile 

sonuçlandığı dolayısıyla Netflix’in akış hizmetlerinde lider konuma 

gelmesinde veri analitiğinin destek sağladığı görülmektedir. Ayrıca 

büyük veri kullanımının orijinal içeriklerin yaratılmasında da yardımcı 

olduğu dikkat çekmektedir (Maddodi & Prasad, 2019; Ortega, 2022). 

 

Küresel nüfusun önemli bir kısmının günlük yaşamında yer edinen 

Netflix, pazarlama stratejisini Twitter üzerinden “Düşmanım Uyku” 

tweetiyle belirtmekte, bu doğrultuda oluşturmak istediği ideal 

müşteriyi, gece gündüz farketmeksizin, televizyonda, tablette, cep 

Görsel 1: Görüntü Kişiselleştirme (Chandrashekar vd. 2017) 
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telefonunda, hareket halinde, kanepede, uykuda ya da uyanık her durum 

ve şartta içerik tüketen kullanıcı olarak ifade etmektedir (Ortega, 

2022:2-3). Bu noktada vurguladığı “sürekli izle” stratejisi bağlamında 

platform özelliklerini de revize ettiği söylenebilir.  

 

Otomatik oynatma seçeneği ile izleyicilerin platformu açtığı andan 

itibaren herhangi bir içeriği izlemeye başlamadan bir akış başlattığı ve 

otomatik olarak bir şeyler oynattığı görülmektedir. İzleyicinin seçimi 

olmaksızın öne çıkan içeriklerin oynatılması ve öneriler sunulması ile 

özünde kullanıcıların ne izleneceğini dikte ettiği, göz ardı ettiği ya da 

ara ara kullanıma izin verdiği söylenebilir. Buna göre platform 

arayüzünün kullanıcılara minimum karar verme gereksinimi 

oluşturacak şekilde tasarlandığı görülmektedir. Öneri algoritmalarını 

atlayabilen kullanıcılar, arayüz içerisinde sol üst köşeye yapılandırılmış 

olan “Ara” işlevinden yararlanabilmektedirler. Aranan içerik mevcutsa 

öne çıkarılırken olmaması durumunda “İlgili içeriklere göz atın” 

önerileri sunulmaktadır. Bu ise aslında var olmayan içeriğin eksikliğini 

gizlemek ve ilişkili potansiyel içeriklere yönlendirmek amacıyla 

oluşturulmuş, sonsuz seçim fikrine dayalı önemli bir stratejidir (Ortega, 

2022:10).   

 

Netflix, yayın prensibi ve karakteristiğiyle sektörel manada dijital 

yayıncılıkta öncülük etmenin yanında akademik çevreler tarafından da 

incelenen popüler bir platform haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde isteğe bağlı abonelik tabanlı akış hizmetleri (S-VoD) 

kategorisinde sıklıkla Netflix, Amazon Prime, Disney ve Hulu gibi 

içerik sağlayıcı platformların ele alındığı ya da karşılaştırıldığı dikkat 
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çekmektedir. Netflix’in marka algısı (Rahe, Buschow & Schlütz, 2021), 

ağ sistemleri ve yazılımı (Madanapalli, Gharakhieli & Sivaraman, 

2019; Nascimento vd., 2019), veri toplama yaklaşımı ve öneri 

sistemleri (Maddodi & Prasad, 2019), rakip akış hizmetleri ile 

karşılaştırma (Havard, 2021; Lad, Butala & Bide, 2019), Netflix 

kullanım pratikleri (Mikos, 2016; Başaran, 2021), geleneksel 

televizyon yayıncılığı ile karşılaştırma (Au-Yong-Oliveira, Marinheiro 

& Costa Tavares, 2020) gibi konularda çalışıldığı görülmektedir. 

 

5. KÜLTÜR ÜRETİM VE TÜKETİM SÜRECİNDE NETFLIX 

 

Kültür, insanın iyileştirilmesini teşvik etmenin belirli modlarını, yaşam 

biçimlerini, temel değerler ve otoriteler çerçevesinde ifade etmektedir. 

Bu bağlamda toplumsal farklılıklar, belirli gruplarla olan ilişkiler, 

ortaklıklar, etkileşim kalıpları ve hatta sanat eserleri ile ilgili olduğu 

söylenebilir (Hallinan & Striphas, 2016:119). Teknolojik gelişmelerle 

birlikte kültürel tüketim pratiklerinin çeşitlendiği (Mikos, 2016: 160), 

kitle kültürünün birey kültürü haline geldiği ve kültürün 

küreselleşmesiyle sınıfsal sınırların silikleşerek herkes için tüketilebilir 

bir kültürün ortaya çıktığı görülmektedir (Ergün, 2021). 

 

Geleneksel medya araçlarının popüler kültürü oluşturma gücü, uzun 

zamandır alanyazında tartışılan bir konudur. Yeni medyanın ortaya 

çıkışı ve hayatın her alanına sirayet edişiyle, bu araçların da kültürü 

oluşturma, dolaşıma sokma ve popülerleştirme özelliği yadsınamaz bir 

hale gelmiş durumdadır. Beer (2013:1) popüler kültürü yeni medya 

araçları ve altyapılarından bağımsız düşünmenin neredeyse imkansız 
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olduğunu vurgulamaktadır. Popüler kültür ve yeni medya araçlarının 

kesişimi bireylerin rutin deneyimlerini düzenleyerek gündelik 

yaşantılarını şekillendirmektedir.  

 

Dijital yayın platformları çalışma prensiplerini, bireylerin boş 

zamanlarını doldurmanın yanında, bireylerin izleme ortamlarının 

ötesinde günlük hayatlarını da etkilemeye yönelik yürütmektedir. 

Dijitalleşme ve internet veri ağları giderek daha hızlı ve güvenli hale 

geldikçe bireyler zamanın her anında tüketime hazır olmaktadır 

(Ortega, 2022:4). Günümüzde tüketimin boyutları aşırı izleme olgusu 

ile kavramsallaştırılmakta ve bu seri tüketim aslında sosyal bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnız içerik tüketicileri, izledikleri 

hakkında sosyal çevreleri, eşleri ve arkadaşları ile iletişime geçme 

ihtiyacı duymaktadır. Çiftler günlük ritüellerine dizi tüketimlerini 

entegre ederken arkadaşlarda aile ve iş gibi sorumluluklardan arta kalan 

zamanlarda ya da hafta sonu etkinliklerinde dizi/film izleme ritüelleri 

eklemlemektedir. Bu bağlamda S-Vod platformları bir yandan 

geleneksel televizyon ağlarının sabit yayın yapısını kırarak tüketimin 

daha yoğun yaşanmasını güdülerken bir yandan da bu ritüellerin 

kültürel birer uygulama olma durumlarını sürdürmelerini sağlamaktadır 

(Mikos, 2016:159). 

 

Netflix’in tüketim kültürünü, içerik tüketimi bağlamında beslediğini 

ifade etmek mümkündür. Bu amaçla çevrim dışı içerik tüketimi için 

akıllı indirme özellikleri kullanmakta ve izleyicilerin içeriklere ulaşmak 

için çevrimiçi çevrim içi olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

2021’in başlarında bu indirme özelliğine “Sizin için indirilenler” 
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butonu ekleyerek kullanıcıların hoşuna gidecek içerikleri indirmeyi 

teklif etmektedir (Ortega, 2022:13). Diğer yandan “Kararsız mı 

kaldınız?” diyerek “Bir şeyler oynat” özelliğini kullanmakta ve 

izleyicilerin beğeneceği içerikleri oynatmaktadır. Her iki durum, 

izleyiciyi karar verme denkleminin dışına iterek ya da seçim 

özgürlüğünü kısıtlayarak içerik tüketimini otomatik hale getirdiğini 

göstermektedir. Bu da amansız bir tüketim olgusu meydana getirmeye 

çalıştığının bir göstergesi kabul edilebilir (Ortega, 2022:13). 

 

Netflix, Amazon, Spotify, Google, Twitter gibi yeni medya araçları da 

algoritmik süreçlerden yararlanarak kullanıcılarına özel tavsiyeler 

geliştirmektedir. Google’da arama yaparken benzer arama terimlerine 

sahip kişilerin arama sonuçları karşımıza çıkarken Spotify’da 

dinlediğimiz müziklere benzer türde çalma listeleri karşımıza 

çıkmaktadır. Sosyal medyada konuşulan gündem Twitter üzerinden 

trend olarak gösterilmekte hatta Google Akademik, çalışma 

alanlarımızla ilgili çalışmaları öneri olarak sunmaktadır. Bunların her 

biri düşünüldüğünde, algoritmalar aracılığıyla dikkatin belirli 

konularda toplanması sağlanırken belirli konulardan da uzaklaştırılarak 

kültürel bir düzenleme yapılmaya çalışıldığı söylenebilir. Tüketilecek 

içeriği sunan bu algoritmaların dolayısıyla bu sistemlerin tüketim 

kültürünün temel sağlayıcılarından biri olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  Algoritmalar; kültürel karşılaşmalar, zevkler, tercihler, 

topluluklar, ağlar ve hareketler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 

(Beer, 2013: 94-95). 
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Netflix algoritmaları aynı zamanda “günlük kültürel karşılaşmaları, 

platformun kendisinin ölçebilmesi ve değiştirebilmesi adına 

geliştirilmiş yazılımlar olarak” ifade edilmektedir (Beer, 2013:64). 

2006 yılında Netflix tarafından tavsiye algoritmalarını geliştirmek 

üzere bir yarışma düzenlemiş ve bu kapsamında mevcut öneri 

sisteminin doğruluğunu %10 iyileştiren Bellkor’s Pragmatic Chaos 

ekibi’ne önemli bir para ödülü verilmiştir (Netflix, n.d.). Bu bağlamda 

Netflix’in düzenlemiş olduğu ödüllü yarışmanın alt anlamının, 

algoritmaların kültürel beğeniler üzerindeki etkisinin ölçülebilir hale 

getirilmesi için olduğu söylenebilir. Diğer yandan kültürel tüketim 

bağlamında düşünüldüğünde algoritmik süreçlerin, kültürün 

yapılandırılması, düzenlenmesi ve sınıflandırılmasında etkili olduğu; 

çağdaş popüler kültürün temelde bu algoritmalar tarafından 

şekillendirildiği görülmektedir (Beer, 2013: 64). Öneri algoritmaları 

yalnız Netflix özelinde değil, genel olarak kültürel gerçeklikleri 

şekillendirmektedir. Kullanıcı verilerinin analizi yeni ve özel 

kategoriler oluşturmanın yanında hiper kişiselleştirilmiş kültürel 

deneyimler sunulmasını da desteklemektedir (Gaw, 2021:5). 

 

Algoritmalar tarafından kültürel şekillenme gerçekleştirilirken akış 

platformlarının salt kültür üreticileri değil aynı zamanda tüketicileri 

olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu noktada algoritmalar, 

bireye sunacağı içeriği ya da içeriğin özünde yatan kültürü aslında 

bireyden de beslenerek oluşturmakta, kişinin ilgi duyacağı, tüketeceği 

kültürü oluştururken kendisinden yararlanmaktadır. Başka bir deyişle 

süreç, işteş biçimde gerçekleşmekte ve makine-insan etkileşimi sonucu 
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insan, makinenin sunacağı kültürel formun üretimine veri 

sağlamaktadır (Ergur, 2021).  

 

Tryon (2013) akış hizmetlerinden kültürel üretim ve tüketim süreçlerine 

vurgu yapmak için algoritmik kültür yerine “isteğe bağlı kültür” (on 

demand culture) kavramını kullanmaktadır. İsteğe bağlı kültürde 

bireylerin içeriklere yönelik beğeni ve eleştirileri üzerinden neleri 

izledikleri, paylaştıkları ya da tartıştıkları takip edilmekte ve bu 

doğrultuda ilişkili alışkanlıklar, uygulamalar ve dağıtım modelleri 

ortaya çıkmaktadır. Bireyler bu yeni formlara uyum sağlarken 

kendilerine özel ihtiyaçlarını karşılamak için bunları yeniden 

şekillendirmektedir. Bu noktada kültürel değişimin şekillenmesinde 

küresel medya şirketlerinin yanı sıra tüketicilerin de yalnız içeriklerin 

dağıtımı, tanıtımı ve dolaşımında değil teknoloji ve medyanın gündelik 

yaşamdaki rolü üzerinde de etkileri olacağı savunulmaktadır. İsteğe 

bağlı kültür, eğlence endüstrisinin bir kısmını oluşturan televizyon 

şovları ve filmlerin dolaşımıyla ilgili değil bunlara dair fikir ve 

beklentilerin dolaşımı, medya kültürünün günlük hayattaki rolü ile de 

ilgilidir (Tryon, 2013:176-180). Genelde yeni medya araçlarının özelde 

ise Netflix’in iş yapma süreçleri düşünüldüğünde sunulan içeriklerle 

hem kültürel üretime katkı sağladıkları hem de bir kültürün dolaşıma 

sokularak tüketilmesinde etkili oldukları görülmektedir.  
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6. SQUID GAME (KALAMAR OYUNU) 

 

Squid game (Kalamar oyunu), Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Güney 

Kore menşeili bir Netflix orijinal dizisidir. Dizide 45,6 milyar Won’luk 

(Güney Kore para birimi) para ödülünü kazanmak için katılımcılar, 

hayati tehlikeye sahip bazı geleneksel Güney Kore çocuk oyunlarını 

oynamaktadır. Gerçek yaşamında ciddi ekonomik zorluklar yaşayan 

456 kişinin dahil olduğu oyunlarda, başarısız olan kişiler yaşamını 

kaybetmektedir. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, “çağdaş 

kapitalist toplumu anlatan muazzam bir alegori” olarak diziyi 

tanımlamakta ve zorluk içindeki bireylerin ölümü göze alarak ödülü 

kazanmak için mücadeleye kendi rızaları ile devam etmelerini, 

kapitalist toplumda çağdaş insanın mücadelesi olarak 

nitelendirmektedir (Netflix, 2021). 

 

Squid Game, Güney Kore kültürel ihracatının önemli bir draması olarak 

ele alınmaktadır. K-Pop’un (Kore Pop müziği) küresel yükselişinden 

Görsel 2: Squid Game Ana Poster (Netflix. 2021) 
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sonra Kore film ve dramalarının da, Güney Kore kültürünün küresel 

olarak tüketilmesinde önemli etkileyenler olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda ana akım Batı film ve eğlence endüstrisine bu içeriklerin 

sunulmasında Netflix’in öncülük ettiği dikkat çekmektedir (Geerling 

vd., 2021). Bununla birlikte 2020 yılı 92. Oscar Ödülleri’nde bir Güney 

Kore yapımı olan Parazit’in (Parasite) en iyi film dalında ödül alması 

(Rosenblatt, 2021) Güney Kore’nin küresel eğlence yarışında önemli 

kültür etkileyenlerinden biri olacağının işaretidir. 

 

6.1. Sosyal Medyada Squid Game 

 

2021 yılı Google arama trendlerine bakıldığında, televizyon şovları 

kategorisinde en çok aranan dizi tüm dünyada ve Türkiye’de Squid 

Game olmuştur (Google Trends, 2022). 8 Kasım 2021 tarihi itibariyle 

Netflix’in en çok izlenen dizisi olarak Squid Game, 142 milyondan 

fazla üye tarafından izlenmiş ve yayınlandığı günü takiben 28 gün 

içerisinde 1,65 milyar saat izleme süresiyle İngilizce olmayan 

televizyon şovları arasında ilk sıraya girmiştir (Spangler, 2021).  

 

 

 

 

 

 

Görsel 3: 2021 Türkiye ve Küresel Arama Trendleri (Google Trends. 2022) 
 

TikTok’ta “#SquidGame” 22,8 milyardan fazla kez izlenerek   TikTok 

üzerinden dizide yer alan oyunlar defalarca çoğaltılmıştır. Twitter, 
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TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarında özellikle 

“Dalgona Şekeri” oyununa dair şekerin tarifleri ve oyun denemeleri 

viral olmuş ayrıca bu oyun üzerinden meydan okumalar (challenge) 

yapılmıştır (Rosenblatt, 2021).  

 

Dalgona şekeri, Güney Kore’de “ppopgi” olarak da bilinen popüler bir 

çocukluk şekeridir. Dizinin viral olarak büyük etkiler bırakmasıyla 

birlikte tüm dünyada bilinen bir Güney Kore atıştırmalığı olmuştur. 

Hatta 2000’li yıllarla birlikte kaybolmaya başlayan Dalgona şekeri, 

diziyle birlikte Güney Kore’de nostaljik atıştırmalık olarak tekrar 

popüler olmuştur (Morales, 2021). Bu bağlamda Güney Kore’de 

unutulmaya yüz tutmuş bir çocukluk atıştırmalığının yalnız orada 

hatırlanmasında değil, dünya çapında bilinir olmasında dizinin etkisi 

büyüktür. Diğer yandan sosyal medya platformlarının dolaşım gücünün 

hem kültürel bir ürünün hem de genel anlamda dizinin 

popülerleşmesinin önemli bir aracı olduğunu söylemek mümkündür.  

 

6.2. Gündelik Yaşamda Squid Game 

 

Dizinin popülerleşmesiyle birlikte gündelik yaşamdan da diziye sosyal 

medya vasıtasıyla pek çok atıfta bulunulduğu görülmektedir. Bu 

doğrultuda Türkiye’den ve dünyadan farklı örneklere rastlamak 

olasıdır. Örneğin; Hindistan’da Mumbai Polisi, resmi Twitter hesabı 

üzerinden sürücülerin kırmızı ışık kuralına uyması konusunda dizideki 

Kırmızı Işık/Yeşil Işık oyununa gönderme yaparak 

#EliminateSpeedGames hasthagi ile tweet atmıştır. Diziden Kırmızı 

Işık/Yeşil Işık oyun sahnesi ile paylaşılan “Yolda kendi oyununuzun 
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başrolü sizsiniz, kendinizi koruyarak elenmekten kurtulabilirsiniz. 

Kırmızı ışıkta durun” ifadeleriyle yayınlanan tweet kısa süre içinde 

oldukça fazla sayıda etkileşim almıştır.  

 

  

 

 

Türkiye’den benzer biçimde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 

yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyeti dikkat çekmektedir. Belediye 

tarafından gençlere yönelik teknoloji kurslarına çağrı amacıyla 

düzenlenmiş olan kartvizitlerin, dizide oyuna davet için verilen 

kartvizitten esinlenerek tasarlandığı ve kartın üzerinde “Sıkıntın 

olduğunda başka yollar arama, bizi ara” notunun yer aldığı 

görülmektedir (NTV, 2021). Yine Türkiye’de Galatasaray-Fenerbahçe 

derbisine de Squid Game konu olmuştur. Tribünlerde Galatasaray 

taraftarlarının Squid Game dizisine göndermede bulunarak yapmış 

olduğu koreografisine karşılık maçı kaybetmesi sonucu, Fenerbahçe 

Görsel 4: Mumbai Polisi Squid 

Game Tweeti (Mumbai 

Police.2021) 

Görsel 5: Fenerbahçe’nin 

Squid Game Temalı Tweeti 

(Fenerbahçe.2021) 
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Spor Kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden “1905 numaralı oyuncu 

elendi, oyun bitti” paylaşımı ile yanıt vermiştir.  

 

Ayrıca Squid Game dizisinin yayınlanma tarihinden itibaren Kore 

diline olan ilginin de arttığı görülmektedir. Duolingo dil öğrenme 

aracının paylaşmış olduğu veriler incelendiğinde, dizinin yayınlanma 

tarihinden itibaren iki hafta içinde geçen yılın aynı dönemine göre 

Korece kurslarına olan başvurularda %40’lık bir artış olduğu 

belirtilmektedir (Zabell, 2021). Verilen istatistik doğrultusunda ana dili 

Korece olmayan kimseler üzerinde dizinin ne kadar etkili olduğu 

açıktır. Bu bağlamda dizinin süreç içerisinde popüler kültürün önemli 

bir öğesi haline geldiğini ifade etmek mümkündür. Diğer yandan dilin 

bir kültürün yayılmasında önemli belirleyicilerden biri olduğu 

düşünüldüğünde, Kore kültürünün küresel pop kültürü olma yolunda 

Squid Game ile birlikte büyük bir adım daha attığı söylenebilir. 

 

6. 3. Dijital Oyunlarda Squid Game 

 

Popüler kültürün önemli objelerinden biri olan dijital oyunlarda da 

(Çakar, 2021) Squid Game dizisinin izleri görülmektedir. Dizinin 

yayınlanmasından itibaren dijital oyun pazarında önemli yere sahip 

olan oyunlara, Squid Game modlarının geldiği dikkat çekmektedir. 

 

Görsel 6: PUBG Mobile Squid Game 

Modu (PUBG Mobile TR. 2021) 

Görsel 7: Roblox Squid Game Modu 

(Roblox. 2022) 
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We are social’ın (2021) raporuna göre dünyada aylık aktif kullanıcı 

sayısı en yüksek mobil oyun “PUBG Mobile”dır. PUBG Mobile, Squid 

Game dizisindeki Kırmızı Işık/Yeşil Işık oyunundan ilham alarak 20 

Aralık 2021’de yeni bir mod piyasaya sürmüştür. İlgili modda, dizideki 

oyunda yer alan robot bebek yerine “pembe tavşan” kullanılmış ve 

tavşanın arkası dönükken verilen süre içerisinde oyuncuların bitiş 

çizgisine ulaşmaları istenmiştir (PUBG Mobile Türkiye, 2021). Aynı 

rapora (We are social, 2021) göre mobil oyunlar kategorisinde aylık 

aktif kullanıcı sayısında ilk onda yer alan “Roblox” oyununda, Squid 

Game dizisinde yer alan çeşitli oyunların olduğu modlar 

bulunmaktadır. 

 

18 yaş ve üstü izleyici kitlesine hitap eden Squid Game dizisinin oyun 

modlarında yer almasıyla birlikte dizinin asıl izleyici kitlesi olmayan 

çocuklarında gündemine girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Böylelikle Kore kültürünün, çocukların günlük içerik tüketim 

deneyimlerinde yer bulduğu ve bu kültürün çocuk yaş aralığında da 

bilinirliğinin oluştuğu ifade edilebilir. Öte yandan dizinin şiddet içerikli 

olması çocuklara uygunluğunu tartışılır hale getirmektedir. 

 

7. SONUÇ 

 

Teknolojinin gelişim hızı göz önünde bulundurulduğunda dijital yayın 

platformlarının /akış hizmetlerinin gelişim göstereceği malumdur.  Bu 

gelişimle birlikte bugün var olan dijital yayın platformlarının gelecekte 

değişme ihtimali oldukça yüksektir. Çalışma kapsamında yeni 

yayıncılık sistemleri bağlamında dijital yayın platformlarının gündelik 
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yaşama dolayısıyla popüler kültüre yansımaları dünyadan ve 

Türkiye’den örnekler dahilinde açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Netflix, alanyazında detaylı biçimde değinildiği üzere akış hizmetleri 

içerisinde gerek iş modeli gerekse öneri sistem ve algoritmaları 

dahilinde S-Vod pazarında öncü içerik sağlayıcılardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda konunun bu örnek özelinde 

değerlendirilmesi dijitalleşmenin ve dolayısıyla değişen izleme 

alışkanlıklarının gündelik yaşamdaki karşılıklarını etkili bir biçimde 

aktarabilmek adına önemlidir. 

 

Netflix tavsiye algoritmaları üzerine kurulu bir sistem aracılığıyla içerik 

sağlamaktadır. Otomatik oynatma, sizin için indirmeler, bir şeyler 

oynat, Top 10 listeleri gibi arayüz özellikleriyle, bireylere tüketeceği 

içerikleri, tüketmek istediği yönünde güdüleyerek belirtmekte ve 

sonsuz bir tüketim alışkanlığı oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 

dijital yayın platformlarının kültürel tüketim anlamında tartışılmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 

Akış hizmetlerinin gündelik hayatı sarmaladığı içinde bulunduğumuz 

bu çağda, içeriklerle birlikte kültürlerin de tüketildiği, dolaşıma 

sokulduğu görülmektedir. Alanyazında yeni yayıncılık yaklaşımlarının 

televizyonun bir uzantısı olup olmadığı ya da akış hizmetlerinin 

kişiselleştirilmiş önerilerinin kitlesel bir kültürel dönüşüm yaratma 

etkisi tartışılır olsa da (Lotz, 2021) Squid Game örneği kapsamında bu 

içeriklerin gündelik hayatta karşılıklarının olduğu ve bireyler tarafından 

popüler kültür öğesi olarak tüketildikleri söylenebilir.  
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Bunun yanında Squid Game dizisinin popülerleşmesinde sosyal medya 

araçlarının oldukça önemli olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle 

TikTok ve Twitter’ın bu anlamda diziye dair kültürel bir dolaşım 

yarattığı, sosyal medya gündemini bu yönde güdüleyerek bireylerde 

dizi ve Kore kültürü hakkında farkındalık oluşturduğu görülmektedir. 

Bu tespit aynı zamanda Tyron’ın (2013:118) sosyal medya araçlarının 

filmlerin tanıtımında ya da popüler kültür olayları hakkında yorum 

yapmada etkili araçlar olduğu ifadesiyle de örtüşmektedir.  

 

Genelde dijital medya platformlarının özelde ise Netflix’in kültürel 

tüketim gücünü güdülemenin yanında kültürel üretim gücünün de var 

olduğu dikkat çekmektedir. Dijital yayın platformları ile kültürün 

tüketimi ve üretimi birlikte anılmakta, hatta dijital yayın platformlarının 

öneri sistemleri sayesinde hiperkişiselleştirilmiş içeriklerin sunulduğu 

algoritmik ya da isteğe bağlı kültürden söz edildiği görülmektedir. 

Geleneksel medya araçların popüler kültür oluşturma gücü 

düşünüldüğünde, kültürel ürünlerin tasarımı ve sunumu yayıncı 

şirketlerin tekelinde ve yalnız izleyicilerin tüketimine yönelik iken yeni 

medya araçlarında bu durum veri analizleri ve makine öğrenmesinin 

gelişimiyle izleyiciye yönelik bölgesel, yerel ve hatta kişiselleştirilmiş 

kültürel ürünlerin sunulmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda dijital 

yayın platformlarının oluşturduğu içeriklerle kültürlenen bireylerin, 

aynı zamanda bu içerikler üzerinde söz sahibi olduğu görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Web tarayıcılarının gelişimi arama motorunun tanıtımı derken sosyal 

ağların ortaya çıkışıyla birlikte yeni iletişim teknolojilerinin birey ve 

toplum üzerindeki etkisine yönelik tartışmalar giderek artmıştır. 

Bireylerin gerçeklerden ziyade kendi duygu ve inançlarına uygun olan 

bilgileri kabul etmeye eğilimli olmaları bu tartışmaların başında yer 

almaktadır. Dolayısıyla hakikatin önemini yitirdiği bu çağa vurgu 

yapmak için alanyazında “hakikat sonrası çağ” kavramı 

kullanılmaktadır.  

Hakikat sonrası çağ kavramına yönelik tartışmaların yanı sıra sosyal 

ağların hayatımıza girişiyle birlikte algoritmalar üzerine de pek çok 

görüş ortaya konulmaktadır. Algoritmaların bireylerin sosyal ağlar 

üzerinde daha önce gerçekleştirdikleri beğenileri, paylaşımları vb. gibi 

hareketlerinden yola çıkarak beğenebilecekleri seçenekleri karşısına 

çıkarması ve bir süre sonra bireysel ve toplumsal düzeyde birtakım 

kutuplaşmaların daha da güçlenmesine sebep olduğuna dair görüşler 

mevcuttur. Bu durumun, bireylerin gerçeklerden ziyade duygu ve 

inançlarına uygun olan bilgilere yönelme eğilimi de göz önünde 

bulundurulduğunda, bireylerdeki düşüncelerin daha da derinleşmesine 

ve karşıt görüşler arasındaki kutuplaşmaların daha da artmasına hizmet 

edeceği düşünülmektedir. 

Gerçekleştirilen alanyazın taraması ışığında bu çalışmada, öncelikle 

“hakikat sonrası çağ” kavramı ve “yankı odası etkisi” kavramlarından 

bahsedilecek ve kavrama yönelik tartışmalara yer verilecektir. 

Ardından We Are Social Raporu (2022)’na göre en çok kullanılan ilk 
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üç sosyal ağ içerisinde olan “Facebook”, “YouTube” ve “Whatsapp”, 

yankı odası etkisi bağlamında ele alınacaktır. Son olarak ise yankı odası 

etkisine dair farkındalık oluşturabilmek adına neler yapılabileceği 

üzerinde durulacaktır. 

1. HAKİKAT SONRASI ÇAĞ 

1990’lardan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte internetin haber ve 

bilgi sağlayıcı olma noktasında önemli hale gelmeye başladığı 

görülmektedir. Bu noktada, bireylerin günlük hayatında hızlı bir şekilde 

yerini alan sosyal ağların da büyük katkısı olmuştur. 2004’te ortaya 

çıkan ve kısa sürede oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Facebook, 

kendisinden önce yerini alan Linkedin ve Myspace’i gölgede 

bırakmıştır. Kullanıcıların arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına ve yeni 

arkadaşlar edinmelerine imkân sağlayan bir platform olan Facebook ilk 

başlarda sadece düşüncelerin paylaşılması ve çevirimiçi topluluklara 

üye olma imkânı sunarken ilerleyen süreçte haber kaynağı olarak da ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Bu durum, beğeniler tarafından da 

yönlendirilmiş ve bireylerin görmek isteyecekleri haberlerin 

gösterilmesine odaklanmaya yol açmıştır (Mcintyre, 2018: 93). 

Facebook’un ardından 2005 yılında YouTube; 2006 yılı içerisinde 

Twitter’ın çıkış yaptığı görülmektedir. Bu platformların akabinde ise 

2010 yılında Instagram ve 2011 yılında ise Snapchat, sosyal ağlar 

arasındaki yerini almıştır (Iyengar & Massey, 2019: 7657).  

Sosyal ağların en önemli özelliği içeriğin hızlı bir şekilde yayılmasına 

imkân veren bir ortam yaratmasıdır. Metinsel ve hayali içeriğin 

yayılımının hızlanması ise rekabet içerisindeki karşı anlatıların gücünü 
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artırmakta, sosyal medya platformlarındaki çok sayıdaki anlatı bolluğu 

“post-truth” oluşumunu giderek büyütmektedir (Kozinets vd., 2018: 

414). 

Oxford sözlükte “post-truth” kavramının kelime anlamına bakıldığında, 

insanların gerçeklerden ziyade sahip oldukları duygu ve inançlardan 

etkilendikleri şeklinde açıklandığı görülmektedir (https://www.oxford 

learnersdictionaries.com/definition/english/post-truth?q=post+truth, 

2022). Tanımda, kavramın “ne” olduğuna odaklanılmakta ve bazen 

duyguların gerçeklerden daha önemli olduğu şeklinde bir anlam 

üzerinde durulmaktadır. Bu noktada, sorulması gereken bir diğer 

önemli soru ise “neden” böyle olduğudur. Kişinin kendi yararına bir 

durum söz konusu olduğunda gerçekleri reddetme eğiliminde olduğu 

bu soruya cevap olarak verilebilir. Burada dikkat çekilmesi gereken 

noktalardan birisi de gerçeklerle hakikat sonrası arasındaki ilişkidir. 

Çünkü siyasi tahakküm için de bir reçetedir demek yanlış olmayacaktır 

(Mcintyre, 2018: 13).  

Hakikat sonrası çağda, bireylerin karşılaştıkları olay ve durumlara bakış 

açıları rasyonellikten uzak, kişisel duygu ve düşüncelere 

dayanmaktadır. Bireyler karşılaştıkları bilgi ve mesajları doğrulama 

ihtiyacı hissetmemekte, duygu ve inançlarla hareket ederek bir 

sorgulama gerçekleştirmeden kalıplaşmış görüşleri kabul etmektedir. 

Dolayısıyla bireyler, kendi kanaatlerine, inanç sistemlerine uygun olan 

bilgileri doğru kabul etmektedirler. Bu süreçte hakikat değerini 

yitirmektedir. Hakikatin değerini yitirmesiyle birlikte bireyler, yalan 

olduğu açıkça ortada olan söylemlerle karşılaştıklarında dahi kendi 
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duygu ve inanışlarına uygun olan bu söylemleri doğru kabul 

etmektedirler. Kısaca “hakikat sonrası” kavramı ile hakikatin 

önemsizleştiği bu döneme gönderme yapılmaktadır (Yıldırım ve 

Tanyeri Mazıcı, 2021: 743-744). 

Sosyal medyanın bir haber kaynağı olarak kullanımıyla birlikte 

bireyler, bloklar, alternatif haber siteleri gibi çeşitli yerlerden 

doğruymuş gibi haberler paylaşmaya başlamış ve böylelikle gerçekler 

ve inançlar arasındaki çizgiler giderek bulanıklaşmıştır. Bu ortamda, 

bireyler gerçeklere dayalı içeriğin aksine duymak istediklerini 

(doğruluğu kontrol edilmiş olsun ya da olmasın) kendilerine söyleyen 

haberlere tıklayabilmektedirler. Dolayısıyla sosyal ağların haber 

kaynağı olarak kullanılmasıyla birlikte karşımıza çıkan haberlerin 

gerçeklere dayalı olup olmadığını söylemek giderek zorlaşmaktadır. 

Bunun yanı sıra bazı bireyler, kendi bakış açılarına uyan haberlere 

inanmayı tercih edebilmektedirler (Mcintyre, 2018: 93).   

Hakikat sonrası çağda, gerçek ve akıl önemlidir ancak hakikat sonrası, 

gerçek ile yalan ve akıl ile içgüdü arasında yer alan belirsiz bir boşlukta 

gelişmekte ve bu noktada gerçeğin yerini güven almaktadır (Jandric, 

2018: 10).  

Hakikat sonrası diye bahsedilen sürecin tehlikesi sadece gerçekler 

olarak kabul ettiklerimizin düşüncelerimizi şekillendirmesinde rol 

oynamasında değildir; aynı zamanda gerçeklikten uzaklaşma riski 

taşımasındadır. Dolayısıyla hakikat sonrası kavramı, gerçeğe tepki 

verme şekliyle ilgili bir kavramdır. Bu noktada, bireylerin bilişsel 

önyargılarının farkına varmaları ve onları yıkmak için çabalamaları ve 
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yalana meydan okuyarak gerçekten yana durmaları önemlidir 

(Mcintyre, 2018: 172).  

Günümüzde algoritmalar giderek daha da karmaşık hale gelmektedir. 

Bireyler, Google’ı kullanıp internet sitelerinde dolaştıklarında, 

bireylerin ilgi alanlarına yönelik veriler elde edilebilmekte; e-postadan 

gelen veriler iletişim biçimlerini belirlemekte; Amazon üzerinden 

gerçekleştirilen alışverişler, satın alma eğilimlerini yansıtmakta; 

Facebook’ta yer almak, sahip olduğu sosyal ağları gözler önüne 

sermekte; Google Haritaları kullanmak, fiziksel hareket geçmişini 

ortaya koymaktadır. Bu noktada algoritmalar devreye girmektedir ve 

verilerin mülkiyeti ve manipülasyonu ile ilgili önemli sorunları da 

içerisinde barındırmaktadır (Jandric, 2018: 6). 

Bilginin hızlı yayılımı da göz önünde bulundurulduğunda, sosyal 

medya, hakikat sonrası diye bahsedilen süreci kolaylaştırmada önemli 

bir rol oynamaktadır fakat bunun sadece bir araç olduğunu da 

unutmamak gerekmektedir. Dolayısıyla bilginin bu ortamdaki hızlı 

dolaşımı sayesinde yalanları yaymak kolay olabiliyorken bu araç, 

gerçekleri kısa sürede yaymak için de kullanılabilir (Mcintyre, 2018: 

122). Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bireylerin içinde 

bulundukları çevrim içi ortamların onlara sundukları fırsat ve tehditlere 

dair farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Böylelikle sosyal ağları 

kendi yararlarına kullanarak doğru ve farklı bilgiye ulaşabilirler. 
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Hakikat sonrası çağda artan yalan haberlere yönelik olarak haberlerin 

doğruluğunun denetlenmesi noktasında ise neler yapılabileceğine dair 

Mcintyre (2018: 121) aşağıda sıralanan ön gerekliliklerden 

bahsetmektedir: 

• Telif hakkına bakmak, 

• Haberi birden fazla kaynaktan doğrulamak, 

• Haberin yer aldığı kaynağın güvenilirliğini değerlendirmek, 

• Haberin yayın tarihine bakmak, 

• Haber yazarının konuya dair uzmanlığını değerlendirmek, 

• Karşılaşılan haberin senin ön bilginle uyuşup uyuşmadığını 

sormak, 

• Haberin gerçekçi görünüp görünmediğini kendine sormak. 

 

Öneri bağlamında yukarıda sıralanan ön gereklilikler göz önünde 

bulundurularak söylenebilir ki; bireyler arasında kutuplaşmanın önüne 

geçebilmek ve farklı görüşlere açık olabilmek için bireylere birtakım 

görevler düşmektedir. Çevrim içi ortamların bahsedilen sorunlara yol 

açmasının yanında sağladığı kolaylıklar olduğu da aşikardır. 

Dolayısıyla yarattığı tehditlerin farkında olarak bunlara dair sorgulayıcı 

olmak bu süreçte önem taşımaktadır. 

 

2. YANKI ODASI ETKİSİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

TARTIŞMALAR 

 

Herhangi bir yankı efekti, “yankılanabilen” ilk “sesi” varsaymaktadır. 

Yankı odasını (Sunstein, 2004) oluşturan seslerin kaynağına 

bakıldığında, nispeten kapalı olan bir gruptaki birbirine benzer fikirlere 



561 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

sahip kişilerin, sahip oldukları bu fikirleri yoğun bir şekilde dile 

getirmeleri anlamına geldiği görülmektedir (Geiß vd., 2021: 3). 

Bilgi edinmenin daha kısıtlı olduğu zamanlara nazaran günümüzde 

bireyler, televizyon, gazete ve radyo gibi araçların yanında sosyal 

medyadan, arama motorlarından, gazetelerin çevrim içi sürümlerinden 

haberlere rahatlıkla erişebilmektedirler. Bu ortamda iki olası sonuç 

ortaya çıkmaktadır. Birincisi; bireyler, bu ortam içerisinde birbirinden 

farklı bilgi ve bakış açılarıyla karşılaşabilirler ya da yankı odası etkisi 

yaratan ortamlara dahil olabilirler (Dubois ve Blank, 2018: 730). 

Yankı odasının işlevi, güven duygusu üzerinden üyelerini izole 

etmektir. Buradaki izolasyonla kastedilen şey; üyelerin karşıt 

fikirdekilerle sadece karşılaşmamalarından ziyade karşıt argüman, 

değerlendirme ve kanıtlara da yabancılaşmalarıdır. Üyeler, dış kaynağı 

itibarsızlaştırmaya ve güvenmemeye hazır durumdadırlar (Nguyen, 

2018: 7). 

Yankı odası kavramıyla ilgili çalışmalarda sıklıkla yer alan bir diğer 

kavram da “filtre balonu”dur. Filtre balonu, algoritmaların bireylere 

sundukları arasından bireylerin birtakım seçimler gerçekleştirdiği ve 

algoritmaların bu seçenekleri bireylerin beğenilerini vb. göz önünde 

bulundurarak onlara sunduğu düşünüldüğünde ise sürekli bireylerin 

hoşlanabileceği fikirlere yönelik içerikleri karşılarına çıkarmasıyla 

ilgili bir kavramdır. Bu ortamda, bireyler karşıt görüşlere 

erişememektedirler. Chen (2022: 875), yankı odası ve filtre balonu 

kavramları arasında birtakım farklılıklar bulunduğundan 

bahsetmektedir. Yankı odaları, oldukça güçlüdür. Bireylerin onay 
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arama ve farklı sesleri reddetmeye yönelik eğilimlerinden 

yararlanılarak farklılıklardan arındırılan bir ortam yaratmaktadır. Bu 

ortam, kendisini sürekli güçlendirmesine müsaade eden dışa kapalı bir 

süreci de beraberinde getirmektedir. Yankı odasının yarattığı etki ile 

filtre balonunun yarattığı etki kıyaslandığında, filtre balonunun 

yarattığı etki daha zayıftır denilebilir. Filtre balonu, arama motorları ve 

kişiselleştirilmiş işlevlere dayanmakta ve algoritmalar vasıtasıyla 

bireye “kişiselleştirilmiş bir bilgi evreni” yaratmaktadır. Dolayısıyla 

bilgi eksikliğine neden olan durum, arama motorlarının çalışma şekline 

yönelik kısmen bir değişiklikte bulunarak veya bilgiler farklı bir yerden 

sağlanarak giderilebilecek sistemsel bir hatadan kaynaklanmaktadır. 

Ancak yankı odasındaki durum daha farklıdır, bilişsel seviyede 

oluşturulmaktadır. Yankı odası etkisindeki bireylerin düşünce ve 

davranışlarını değiştirebilmek için onlara karşıt görüşleri ifade etmek 

yeterli değildir. Çünkü yankı odası etkisi içerisindeki kişiler güçlü bir 

inanç sistemi oluşturmuşlardır (Chen, 2022: 875). 

Bireyler, haberleri sosyal ağlar üzerinden aldıklarında, özel 

hayatlarında aynı görüşlere sahip olmadıklarını düşündükleri 

arkadaşlarıyla görüşmeyi nasıl kesiyor ve arkadaşlıktan çıkarıyorlarsa 

sevmedikleri kaynakları da bu ortamlarda kapatabilmekte, görmezden 

gelebilmektedirler. Bu ortamda haber kaynakları olarak, arkadaşlarının 

paylaşımlarına ya da kullanılan algoritmalarla birlikte daha önceki 

davranışları üzerinden Facebook’un hangi haberleri daha çok 

beğeneceğine karar vererek sunduklarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Dolayısıyla karşı karşıya kaldığı haberleri sorgulayan, güvenilir bilgiyi 
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arayan insanlara kolaylıkla o bilgiye ulaşma imkânı yaratan bu ortam, 

bazı bireyler için ise tehlikeli bir yankı odası etkisi yaratmaktadır 

(Mcintyre, 2018: 94-95).  

Yankı odaları, dışarıdakileri itibarsızlaştırarak kendi içerisindeki 

üyelerini konuya dair bilgi edinme noktasında onaylanmış iç 

kaynaklara bağımlı bırakmaktadır; yani diğer sesler aktif olarak 

zayıflatılmaktadır (Nguyen, 2018: 2). Yankı odası etkisi, kişide var olan 

görüşleri güçlendirmenin yanında bu görüşleri evrensel olarak 

algılamasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla yankı odası etkisi, 

internet ortamında pek çok bilginin dolaşıma girmesiyle birlikte karşıt 

görüşlerin de dolaşıma girdiği ve böylelikle kamusal alanın taşıyıcısı 

olabileceğine dair yapılan görüşlerin bir eleştirisidir. Çünkü bu ortamda 

kullanıcılar, görüşleriyle uyum içerisinde olan, görüşlerini 

destekleyecek mesajlara bir tıklamayla erişebilmekte ve karşıt görüşleri 

de yine bir tıklamayla engelleyebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, 

kişiye özgü tasarım ve katılımcıların ürettiği içeriklere dair ortaya atılan 

tüm olumlu görüşler ve bu ortamlara atfedilen olumlu gücün tekrar 

sorgulanması gerekliliği ortadadır (Narin, 2018: 240-241). 

Yankı odası etkisi, eleştirel düşünme ve sorgulamayı oluşturan zihin 

becerilerini ve alışkanlıklarını da edinmeyi zorlaştırmaktadır. Eleştirel 

düşünmede doğruya ulaşmanın yolu, karşıt görüştekilerin iddialarını 

incelemeyi ve savunduğunuz şeyi savunmaya devam etmekte haklı olup 

olmayacağınızı test etmenizden geçmektedir. Fakat eldeki kanıtlar, 

sadece içinde bulunulan yankı odasından elde ediliyorsa mevcut 
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inançları güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır (Bowell, 2018: 

169). 

Yankı odalarının, üyelik dışındakilere karşı yarattığı güvensizlik 

duygusunu ortadan kaldırabilmek için bireylerin karşıt fikirdekilerle 

arasındaki güven duygusunu geliştirebilmesini gerektirmektedir. Bu 

sürecin başlayabilmesi bir yankı odası üyesinin, yankı odasının içinde 

olduğunu fark etmesini gerekli kılmaktadır. Güven duygusunun 

oluşması noktası ise konunun en zor kısmıdır. Yankı odalarının, güven 

duygusu üzerinden bir manipülasyonla çalıştığı göz önünde 

bulundurulduğunda, bunu ortadan kaldırmanın yolu, tarafsız bilgiye 

doğrudan maruz kalmaktan geçmez. Çünkü bireylerde bu kaynaklara 

dair zaten öncesinde bir güvensizlik duygusu yaratılmıştır. Burada kilit 

nokta, bu karşıt fikirleri itibarsızlaştıran yapıları ele alarak yankı odası 

etkisindeki birey ile dış dünya arasındaki güven duygusunu onarmaktır 

(Nguyen, 2018: 18-19). Dolayısıyla bireyi bu denli kendi düşüncesine 

bağlayan ve diğer düşünceleri görmezden gelmesini sağlayan faktörler 

ve süreçlerin ne olduğunun da sorgulanması önemlidir. 

Gerçekleştirilen birtakım araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, yankı 

odası etkisinin kullanıcıların duygularını yönlendirdiği ve duygu 

faktörünü de etkili kıldığı görülmektedir (Koçak Kurt, 2021: 130). 

Twitter’dan elde edilen veriler üzerinden yapılan bir araştırmada ise 

iletişim yapılarının dinamik ve esnek olduğu ve bireylerin “sosyal 

sermaye”, “siyasi temsil” ve “kamu politikası”nın yararına olduğunu 

düşündükleri çeşitli ideolojik bakış açılarından gelen bilgilerle temasa 

geçtikleri görülmüştür. Sosyal medyanın bir iletişim aracı olarak ön 
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plana çıkmasıyla birlikte özellikle siyasi olmayan mevzular söz konusu 

olduğunda, ideolojiyle sınırlı kalmamaktadır. Ancak siyasi mevzularda 

durum değişmekte ve bireylerin ideolojik olarak benzer kaynaklardan 

edindikleri bilgileri aktarmaları daha olası görünmektedir (Barberá vd., 

2015: 10; Garimella, 2018: 921). 

Sunstein (2004: 59), gelişen yeni iletişim teknolojilerini yankı odası 

etkisinde yaşamak yerine daha faydalı olabilecek şekilde 

kullanılabileceğine; ancak karşılaşmamanın tercih edildiği 

meselelerden kaçınma yeteneğini artırdıkları noktasında ise demokrasi 

için ciddi tehlikeler yaratabileceğine vurgu yapmaktadır. İfade 

özgürlüğü için bireylere sınırsız bir seçim ortamının varlığının 

gerekliliği düşünüldüğünde ise içinde bulunulan ortamda, karşı karşıya 

kalınan tehlikelerin dahi anlaşılmasının olanaklı olmadığını ifade 

etmektedir. Bu yüzden günümüz koşullarında dijital okuryazarlık 

konusuna dair de gerekli adımların atılması önem taşımaktadır. 

Yankı odası etkisinin varlığını gözler önüne seren çalışmalar 

(Boulianne vd., 2020)’ın yanında yankı odası etkisinin az olduğunu 

savunan araştırmalar (Nguyen ve Vu, 2019) da karşımıza çıkmaktadır. 

Bu araştırmalardan birinde; genel siyasi eğilimlerin, inanç ve tutumlar 

üzerindeki önemli etkisini devam ettirdiğinden bahsedilmektedir. 

Durumun klasik onay yanlılığı ile açıklanabileceği ifade edilmektedir. 

İnsanlar, haber mesajlarını sahip oldukları inanç ve tutumları 

güçlendirmek için arama ve yorumlama eğilimindedirler. Bireyler, 

karşıt görüştekilerle etkileşim kursalar dahi onay yanlılığı kasıtlı ya da 

kasıtsız olarak ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; bazı kişiler, farklı bir 
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bakış açısı kazanmak için değil, kendi görüşlerini daha da güçlendirmek 

ve karşı tarafın söylemlerini tamamen reddetmek için koz topluyor 

olabilirler (Nguyen ve Vu, 2019:8). 

Gerçekleştirilen çalışmalarda genel olarak politik mevzular üzerinde 

durulsa da politikadan araç sahipliğine kadar pek çok farklı konuda, 

bireylerin kendi düşüncelerini doğrulayıcı bilgilere seçici bir şekilde 

maruz kaldıklarını ve çelişen bilgilerden kaçındıklarını söylemek 

mümkündür. Örneğin; finansal piyasalar üzerinden gerçekleştirilen bir 

araştırmada, yankı odalarında oluşan inançların, düşük dönem sonu 

getirileri ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Cookson vd., 2022: 

32-33). Son dönemde pandemi sürecindeki aşı tartışmalarına da 

bakıldığında, karşıt fikirler arasındaki kutuplaşmalarda, yankı odası 

etkisinin ortaya konulduğu görülmektedir (Mønsted ve Lehmann, 

2022). Diğer yandan platform algoritmalarının kullanıcıların daha 

önceki tercihlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda kullanıcıların 

karşısına seçenekler çıkarması ve bireylerin bu seçenekler arasından 

seçimler yapmasına sebep olduğu ve bu şekilde homojen bir seçenek 

kümesine doğru gidildiğini kabul etmekle birlikte bu tür süreçlerin 

işleyişine dair titiz ampirik kanıtların eksik olduğu da savunulmaktadır. 

Dolayısıyla bu süreçte asıl sorulması gereken sorunun bireylerin kendi 

görüşlerine ters bilgilerle karşı karşıya kaldıklarında ne yaptıkları; 

hemen reddediyorlar mı yoksa kendi fikirleri için eleştirel gözle mi 

bakıyorlar, karşı argümanlar mı oluşturuyorlar ya da yalanları mı 

yayıyorlar. En önemli soru ise; “Bireylerin inançlarını bu denli 

sağlamlaştıran nedir?”.  Sonuç olarak yankı odaları ve filtre balonu 
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kavramlarının araştırmacıları bu tartışmaya odaklanmaktan alıkoyduğu 

ileri sürülmektedir (Bruns, 2019: 10).  

Ayrıca alanyazında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik yapılan 

eleştirilerden birisi; yankı odası etkisine dair yapılan pek çok 

çalışmanın Facebook, Twitter, YouTube gibi tek bir platformdan elde 

edilen veriler üzerinden yürütülmesidir. Ancak bunun genellenebilirliği 

sınırlandırabileceği ifade edilmektedir. Her bir platform çok daha 

büyük bir medya ortamının bir parçasıdır ve bu yüzden tüm medya 

yelpazesini dikkate alacak çalışmalar yürütmek önemlidir (Dubois ve 

Blank, 2018: 730).  

Farklı tartışma konularında olduğu gibi bu konuda da cevaplanması 

gereken önemli soru ve sorunların göz ardı edildiği durumlar 

olabilmektedir. Çalışmalarda genel olarak tek bir platform üzerinden 

değerlendirmeler yapılmakta ve elde edilen sonuçların sebeplerine dair 

sorgulamalara gidilmediği örneklerle karşılaşılabilmektedir. Ayrıca ele 

alınan her bir sosyal ağın farklı amaçlarla kullanıldığı ve farklı 

özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, kendi özelinde 

değerlendirilmesi gerekliliği de dikkat edilmesi gereken önemli 

noktalardan birisidir. Ancak bu değerlendirmeleri yaparken bireylerin 

kutuplaşmasındaki tek sebebin dahil olunan çevrim içi platformlar 

olarak yansıtılması da doğru olmayacaktır. Bu sosyal ağlar, 

kutuplaşmayı kolaylaştıran birtakım özelliklere sahip birer araçtır 

denilebilir. 
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3. FARKLI SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN 

YANKI ODASI ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

3.1. Facebook ve Yankı Odası Etkisi 

2004 yılında ortaya çıkan Facebook’un günümüzde sunduğu özelliklere 

bakıldığında; yorumlar, beğeniler ve paylaşımların yapıldığı bir 

platform olduğu görülmektedir. Gruplar, sayfalar, etkinlikler ve 

reklamların oluşturulabildiği, karşılaşılan paylaşımlara beğenilerin 

yapılabildiği, bir konuşmaya birden fazla kişinin eklenebildiği bir 

ortam sunmaktadır (Coelho, L. F. vd., 2016: 460). Her bir sosyal medya 

platformunun kullanıcılara sunduğu olanaklar çerçevesinde, 

kullanıcıların o platformu kullanma motivasyonları, kullanma şekilleri 

ve süreleri gibi kullanım durumlarını etkileyen çeşitli faktörler devreye 

girmektedir. Facebook’un karşımıza çeşitli grup önerileri çıkarması ve 

bu gruplara üye olunabilmesi, sunduğu çeşitli arkadaş önerileri ve haber 

akışları, paylaşımların altında çeşitli yorumların yapılmasına olanak 

vermesi gibi sunduğu imkânlar beraberinde çeşitli tartışmaları da 

getirmektedir. Bu tartışmalardan birisi olan ve Eli Pariser (2011: 8) 

tarafından ortaya atılan bir kavram olan “filtre balonları” ile anlatılmak 

istenen nokta; “bize paralel ancak ayrı evrenlerin sunulduğudur”. 

Burada verdiği örnek ise politik olarak farklı görüşlere sahip kişilerin 

paylaşımlarını görmek istemesine rağmen Facebook haber akışında o 

kişilerin paylaşımlarını görememesidir. Dolayısıyla Facebook’a bir de 

bu açıdan bakıldığında, üzerinde pek çok araştırmanın da yapıldığı gibi 

bireyler arasındaki kutuplaşmaları artırabileceği yönündeki görüşlerin 

tamamen yanlış olduğunu söylemek mümkün değildir.  
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Üzerinde çeşitli tartışmaların yapıldığı bir başka konu ise yalan haber 

yayılımına sosyal medya platformlarının etkisidir. Bu noktada 

Facebook üzerinden elde edilen verilerle çeşitli araştırmaların 

yürütüldüğü görülmektedir. Örneğin; Brezilya’da gerçekleştirilen bir 

araştırmada, Covid-19 sürecinde dezenformasyon dolaşımına 

bakıldığında, teyit edilerek ulaşılan bilgiden daha fazla etkileşime sahip 

oldukları görülmüştür. Teyit edilerek ulaşılan gerçek bilgi, Facebook’ta 

bir noktaya kadar dolaşsa da bireylere ulaşmada dezenformasyon kadar 

etkili değildir (Recuero vd., 2022: 167). Bir başka araştırmaya göre ise 

hem bilimsel bilgi hem de komplo teorileri için düşünüldüğünde, 

kullanıcı yankı odası içinde ne kadar aktifse o kullanıcı benzer 

görüşlere sahip başkalarıyla da o kadar fazla etkileşim içerisinde 

olacaktır. Bilginin yayılımına bakıldığında, benzer fikirlere sahip 

insanlardan oluşan topluluklarla sınırlı olma eğiliminde olduğu 

görülmektedir.  Kullanıcılar, kendi inançlarını güçlendiren bilgileri alıp 

karşıt fikirleri reddetme eğilimindedir (Quattrociocchi vd., 2016: 14). 

Ancak bunun aksine gerçekleştirilen başka bir çalışmada, Facebook’ta 

yayılan haberlerin, filtre balonu ve yankı odası etkisi gibi etkiler 

yaratmasının vatandaşların kutuplaşması üzerinde büyük rol 

oynamayabileceği ortaya konulmuştur. Kablolu yayın haberleri ve 

kişilerarası tartışma gibi çeşitli geleneksel kaynakların bireylerin 

seçimleri noktasında hala birincil kaynaklar olduğu ifade edilmiştir 

(Beam vd., 2018: 13). Bireylerin kendi tercihlerinin benzer içeriğe 

maruz kalmayı sınırlamada, algoritmalara göre daha güçlü bir rol 

oynadığı tespit edilmiştir (Bakshy vd., 2015: 1130). 
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Facebook’un kutuplaşmış topluluklar ve yankı odası etkisinin ortaya 

çıkması için uygun olduğunu kanıtlayan pek çok çalışmanın (Del 

Vicario vd., 2016; Cinelli vd., 2020; Van Raemdonck, 2020; Schmidt 

vd., 2018; Grömping, 2014; Morin ve Flynn, 2014; Amanullah ve 

Dwisusilo, 2019; Bloomfield ve Tillery; 2018; Leroux ve Gagliolo, 

2017; Zollo vd., 2017; Chiou & Tucker, 2018; Grevet vd., 2014; Goldie 

vd., 2014; Liberini vd., 2020; Toubiana & Zietsma, 2017)  yanı sıra 

Facebook’un karşıt görüşlere tesadüfi olarak maruz kalma potansiyelini 

artırdığını ifade edenler de vardır (Lu & Lee, 2019). Bunlara ek olarak 

Facebook gibi çeşitli sosyal ağların yalan haberlerin yayılımından 

sorumlu olmasının yanında bireylerin davranış ve inançlarının 

algoritmaları beslemede etkili olduğu düşünüldüğünde kullanıcıların da 

bu süreçte önemli bir rol oynadığına yönelik vurgularla da 

karşılaşılmaktadır (Borges & Gambarato, 2019: 603). 

Görüldüğü üzere özellikle kutuplaşma üzerine gerçekleştirilen 

araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Burada 

konunun ele alınış ve yorumlanış biçimi, üzerinde çalışılan örneklem 

grubu gibi çeşitli faktörlerin sonuçları etkilediğini hatırlatmak 

gerekmektedir. Dolayısıyla Facebook’un yankı odası etkisi yarattığı ya 

da yaratmadığı yönünde kesin bir ifadenin kullanılması mümkün 

görünmemektedir. Ancak hiçbir etkisi olmadığını söylemek de doğru 

olmayacaktır. Bireylerin kutuplaşmasında, yalan haberin yayılımında 

vb. konuya ve kullanıcı profillerine göre değişebilecek oranda bu 

etkinin varlığından söz etmek mümkündür. 
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3.2. YouTube ve Yankı Odası Etkisi 

2005 yılında ortaya çıkan YouTube’un günümüzde sunduğu özelliklere 

bakıldığında; bireylerin içerikleri beğenip beğenmediklerini ifade 

edebildikleri etkileşim metriklerinin yer aldığı ve paylaşımların 

yapıldığı bir platform olduğu görülmektedir. Daha geniş bir ifadeyle 

kişisel veya üçüncü parti videoların oluşturulmasına ve etkileşime 

imkân veren, içerik kanallarına kayıt yapılabilen, paylaşılan videoların 

altına yorumların yapılabildiği bir ortam sunmaktadır (Coelho, L. F. 

vd., 2016: 460). 

Facebook’ta beğeni yapmak, karşılaşılan gönderiye olumlu bir geri 

bildirimdir. Paylaşım, bilginin görünürlüğünü artırma isteğidir. Yorum 

ise desteklenen konuya dair çevrim içi tartışmaların şekillenme biçimini 

ortaya koymaktadır. Youtuba’ta da bir beğeni, karşılaşılan videoya dair 

olumlu bir geri bildirim yansıtmaktadır. Yorum da yine Facebook’ta 

olduğu gibi desteklenen konuya dair toplu tartışmalara götüren yoldur 

(Bessi, 2016: 2-3). Dolayısıyla her bir sosyal ağ içerisinde sergilenen 

davranışların kendi içerisinde belirli anlamları bulunmaktadır. 

YouTube’un yankı odası etkisi yaratıp yaratmadığına dair farklı 

görüşler mevcuttur. Kimisi Facebook ve Twitter’dan farklı olarak 

YouTube kullanıcılarının tesadüfi olarak bilgilerle karşı karşıya kalma 

olasılıklarının diğer iki platforma oranla daha yüksek olduğuna dikkat 

çekmektedir. YouTube arama motorunun kullanıcılarına, farklı bakış 

açılarını da sunan çeşitli videolar sunduğunu; dolayısıyla diğer 

platformlardan farklı olarak daha çeşitli bir kitleye haberler ve olaylar 

hakkında bilgi sağlayıp aynı görüşlere sahip kişilerden oluşan bir yankı 
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odası etkisi yaratma olasılığının daha düşük olduğu ve heterojen 

kitleleri bilgilendirme potansiyeli bakımından diğer platformlardan 

ayrıldığı ifade edilmektedir (Evans, 2016: 13). Diğer yandan 

gerçekleştirilen başka bir araştırmada, çelişkili anlatıların, 

kullanıcıların homojen yankı odalarında toplanmasına sebep olduğu 

sonucuyla karşılaşılmaktadır. Araştırmada, kullanıcıların komplo 

benzeri haberler ve bilimsel haberler gibi çelişkili iki anlatı ile nasıl 

etkileşime girdiğine bakılmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkarak 

Facebook ve Youtuba’da çelişkili anlatıları destekleyen kutuplaşmış ve 

homojen toplulukların ortaya çıktığı; yani yankı odası etkisinin 

görüldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Son olarak her iki platformda da 

davranış kalıplarının benzer olduğu sonucuna varılmıştır (Bessi, 2016: 

7-9). Covid-19 sürecinde kanıtlanmamış ilaçlara yönelik 

gerçekleştirilen bir araştırmada da algoritmaların belirli bir görüş 

yanlısı videoları desteklediğine ve dolayısıyla bir yankı odası etkisi 

yaratma olasılığına dair bulgular elde edilmiştir (Soares vd., 2021).  

Yukarıdaki örnekler dışında YouTube’un kutuplaşmış topluluklar ve 

yankı odası etkisinin ortaya çıkması için uygun olduğunu kanıtlayan 

(Donzelli vd., 2018; Andersson, 2021; Seow, 2020; Kaiser & 

Rauchfleisch, 2020; Bryant, 2020; Fletcher & Nielsen, 2017) başka 

araştırmalar da mevcuttur. Diğer yandan duruma daha olumlu 

yaklaşılarak yorum dili ve videolar arasında ilişkinin incelendiği bir 

araştırmada, araştırmaya konu olan videoların yorumlarında her iki 

düşünceyi de savunan mesajların yer aldığı görülmüştür ve bunun da 
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yankı odası etkisi için umut verici olduğuna dikkat çekilmiştir (Edgerly 

vd., 2009: 20). 

3.3. WhatsApp ve Yankı Odası Etkisi 

2009 yılında karşımıza çıkan WhatsApp, kullanıcıların akıllı telefonları 

vasıtasıyla yakınlarına özel mesaj göndermeleri için geliştirilmiş bir 

platformdur. SMS gönderimine ücretsiz bir alternatif olarak ortaya 

çıkmıştır da denilebilir. WhatsApp’ın uygun maliyetli olmasının 

yanında SMS ise kıyaslandığında büyük grup sohbetlerine de olanak 

tanıdığı görülmektedir. Bu platformda, üyelik doğrudan akıllı telefonlar 

üzerinden oluşturulmakta ve güncellemeler de yine buradan 

gerçekleştirilmektedir. WhatsApp’ta, kişilerarası konuşma grupları 

ağın tek iletişim aracıdır ve kişilerin telefon numaraları gruba eklenerek 

oluşturulmaktadır. Diğer sosyal ağlara bakıldığında ise bilgiler özel 

gruplardan ziyade tüm bağlantılı kişilere gönderilmektedir (Rosenfeld 

vd., 2018: 650). 

WhatsApp gibi şifreli platformlarda, kullanıcılar genel olarak aile 

üyelerinden, arkadaşlarından, iş arkadaşlarından vb. güvenebilecekleri 

çeşitli kişilerden bilgileri aldıklarından, bu güven ilişkisine dayalı 

olarak mesajı alan kişilerin mesajı içselleştirmesinde oldukça etkili 

olabilmektedir (Vijaykumar vd., 2019:42). 

WhatsApp grupları, kapalı gruplardır. Herhangi bir grupla etkileşime 

girebilmek için kullanıcının gruba erişim sağlaması gerekmektedir. 

Tüm içerik, tüm üyeler tarafından görülebilmektedir. Ancak 

WhatsApp’taki grupların kapalı gruplar olmasından dolayı çevrim içi 
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homofilinin kapalı ortamlarda daha belirgin bir şekilde karşımıza 

çıkabileceğine dair görüşler mevcuttur (Kwon & Oh, 2014: 769). 

WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında, yalan 

haberin yayılımı noktasında çeşitli araştırmalara konu olduğu 

görülmektedir. Genellikle yalan haber yayılımında önemli rol 

oynadığına dair görüşler yer almakla birlikte bunun aksini kanıtlayan 

sonuçlar da elde edildiği görülmektedir. Örneğin; gerçekleştirilen bir 

araştırmada WhatsApp grupları üzerinden yalan haber yayılımındaki 

oranının %4 olduğu görülmüştür. Grup katılımcı sayısının 256’ya kadar 

ulaşabilmesi, çok sayıda aktif kullanıcısının olması, metin, ses, görüntü 

ve video gibi çeşitli medya türlerini desteklemesine rağmen 

WhatsApp’ın yalan haber yayılımında %4 gibi bir oranla karşılaşılması 

durumunu araştırmacılar, kullanıcıların medya okuryazarlık düzeyi 

veya WhatsApp gruplarının özel amaçlarıyla da ilgili olabileceği 

şeklinde açıklamaktadır (Değerli vd., 2018: 838). 

Sosyal ağların heterojenliğine ilişkin yapılan çalışmalarda ise daha çok 

Facebook ve Twitter gibi platformlar üzerinde yoğunlaşıldığı 

görülmektedir. WhatsApp’a yönelik olarak gerçekleştirilen bir 

çalışmada, sosyal ağ heterojenliği ve kutuplaşmasına dair her iki 

platforma benzer ve farklı birtakım yönler bulunmuştur. WhatsApp, 

anlık mesajlaşmayı sağlamasının yanında sosyal ağ olarak da 

kullanılmasını sağlayan özellikleriyle birlikte Facebook ve Twitter’a 

nazaran daha benzersiz haber olanakları sunabilmektedir. Konuya dair 

batı ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, mevcut kutuplaşma 

durumlarında teknolojinin bu bölünmelerden nasıl sorumlu 
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olabileceğine odaklanıldığı görülmektedir; ancak Kenya gibi zaten 

fazlasıyla kutuplaşmış bir toplum üzerinde yapılan çalışmada da benzer 

sonuçlara ulaşılmış ve Batı’dakine benzer şekilde WhatsApp gibi çeşitli 

sosyal ağ sitelerinin var olan kutuplaşmayı artırma tehlikesi olduğu 

ortaya konulmuştur (Kibet ve Ward, 2019: 58-59). Diğer yandan 

WhatsApp’ta gerçekleştirilen bir tartışmanın sonuna doğru 

başlangıçtaki homofilik etkileşimlerin tarafsız bir etkileşime doğru 

kayarak farklı görüştekilere düşmanlığın azaldığı; yani tartışmanın 

sonuna doğru kutupsuzlaşmanın olduğunu destekleyen araştırma da 

mevcuttur (Yarchi vd., 2021: 16). Bu örnekler dışında, WhatsApp’ın 

kutuplaşmış topluluklar ve yankı odası etkisinin ortaya çıkması için 

uygun olduğunu kanıtlayan (Igiany & Nugroho, 2020; Iftikhar vd., 

2021; Nee, 2019) farklı araştırmalar da mevcuttur. 

4. YANKI ODASI ETKİSİNE DAİR FARKINDALIK 

GELİŞTİRMEK  

Yankı odası etkisi, algoritmalar vasıtasıyla kişinin kendi düşünce 

sisteminin bir yankısı olarak çalıştığından eleştirel düşüncenin ve 

sorgulamanın ortadan kalkmasına ve bireylerin kendi inançlarına sıkıca 

sarılmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda bireylerin düşünsel 

gelişim kazanabilmesi, farklılıklara açık olabilmesi ve karşıt fikirlere 

saygıyla yaklaşabilmesi için yankı odası etkisinden kaçınması 

gerekmektedir. Bu etkiden kaçınmanın yollarına dair yararlanılabilecek 

beş strateji ise şu şekilde sıralanabilir (https://www.forbes.com/sites/ 

iese/2021/06/16/avoiding-echochambers-5-strategies-to-beat-

confirmation-bias/?sh=1480b29d1267, 2022):  
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• Bireyin farkındalık kazanması çok önemlidir. Bu noktada 

bireyler, farklı bakış açılarını araştırmak ve anlamak için hangi 

adımları attığını sorgulamalıdır.  

• Dışarıdan tarafsız görüşler istenmelidir. 

• Bir konuya dair mümkün olan en iyi kararı verebilmek adına 

karşıt görüştekilerin de ne düşündüklerine dair bilgi edinmeniz 

gerekmektedir. 

• Farklı fikir alışverişlerinin ortaya konulabileceği bir ortamın 

yaratılması gerekmektedir. 

•  Yukarıda belirtilenleri yapmanıza rağmen hala sorun 

yaşanıyorsa sorunun nereden kaynaklandığına tekrar 

bakılması gerekmektedir.  

 

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak dijital okuryazarlıkla ilgili 

eğitimlerin artırılması gerektiği ve bu yönde gençlerin de ilgisini 

çekebilecek çalışmalara doğru bir yönelim olması gerektiğini söylemek 

mümkündür. Örneğin; 2021 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, 

dijital okuryazarlığın da önemine dikkat çekilerek “Oda Kırıcı” 

(ChamberBreaker) isimli oyun tabanlı bir sistem tasarlanmış ve 

belirlenen deney grubunda uygulanarak etkisi kanıtlanmak istenmiştir. 

Bireylerin yankı odası etkisine dair farkındalıklarını artırmak ve 

bireylerin olası bir yankı odası etkisine karşı öncesinde tepki 

verebilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, kontrol grubundaki bireylerden farklı olarak deney 

grubunda yer alan bireylerin, yankı odası etkisine karşı 

farkındalıklarının arttığı saptanmıştır (Jeon vd., 2021: 20).  
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Twitter’la ilgili gerçekleştirilen bir çalışmada, “Sosyal Ayna” (Social 

Mirror) isimli bir web uygulaması aracılığıyla kullanıcıların politik 

olarak aktif Twitter bağlantıları, bir sosyal ağ şeklinde görsel olarak 

ortaya konulmaktadır. Bu şekilde bireylere ideolojik olarak parçalara 

ayrılmış bir sosyal ağın görünümü sunularak o görünüm içerisindeki 

konumlarını belirlemeleri istenmektedir. Böylelikle bu çalışmayla 

farklı içerik paylaşımı ve bireylerin bilgi aramaya dair motivasyon-

larının artması noktasında güdüleyici olmayı amaçlamışlardır (Gillani 

vd., 2018: 2). 

Son olarak önemli bir noktanın daha üzerinde durmak gerekmektedir. 

Gerçekleştirilen bir araştırmada, siyasete olan ilginin ve medya 

çeşitliliğinin yankı odası etkisine maruz kalma olasılığını azalttığı 

görülmüştür. Dolayısıyla bireyin hayatına dahil ettiği medya sayısı 

yankı odası etkisine maruz kalma olasılığını etkilemektedir. Farklı 

medya organlarını takip etmek, farklı bilgi ve bakış açılarına maruz 

kalmayı da beraberinde getirmektedir. Bireyler, katılmadıkları 

bilgilerle karşılaşabilir, birden çok kaynağı kontrol etmek ya da 

karşılaştıkları bilgileri kontrol etmek ve doğrulamak için farklı medya 

organlarını ve kurumlarını kullanmayı seçebilir ve kendilerini farklı 

bakış açılarına maruz bırakabilirler. Dolayısıyla medya çeşitliliğinin 

bireylerin yankı odası etkisine maruz kalmasını önleyici bir yönü 

olduğunu söylemek mümkündür (Dubois ve Blank, 2018: 740; Chen, 

2022). 

 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 578 

5. SONUÇ 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bireysel ve toplumsal 

boyutta birtakım olumlu ve olumsuz sonuçları da beraberinde 

getirmektedir. Hayatımızın büyük bir bölümünde yerini alan sosyal 

ağlar, bireyin bilgiye daha kolay ulaşabilmesine olanak tanırken bilgi 

bolluğu içerisinde gerçek ve yalan haber arasındaki ayrım ortadan 

kalkmakta ve kendi inançlarına sıkı sıkıya bağlanma eğiliminde olan 

insanların pek çoğunun hakikati görmezden gelerek inançlarını 

derinleştirmesi daha kolay hale gelmektedir. Aynı zamanda bireysel ve 

toplumsal düzeyde kutuplaşma da kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Dolayısıyla bireyler kendi inançlarına benzer inançlar arasında sıkışıp 

kalmakta, farklı görüşlerden kaçınmaktadır. 

Yankı odası etkisinden kaçınabilmenin veya yankı odası etkisini 

kırabilmenin en önemli yolu bireylerin farkındalık geliştirebilmelerin-

den geçmektedir. Bunun için ise karşılaştıkları her bilgiyi sorgulama 

eğiliminde olmaları gerekmektedir. Farkındalığın gelişebilmesi için ise 

dijital okuryazarlığa yönelik adımların atılması önem taşımaktadır. 

Yankı odası etkisine dair alanyazında pek çok farklı araştırma 

mevcuttur. Genellikle Facebook ve Twitter üzerinden gerçekleştirilen 

çalışmaların yoğunlukta olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen 

araştırmaların sonuçlarına odaklanıldığında ise her bir sosyal ağ için 

geçerli olmakla birlikte yankı odası etkisini kanıtlayan ya da bu etkiye 

karşıt görüşlere referans olabilecek sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 
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Bu yüzden herhangi bir ağın bu etkiye daha fazla yol açtığı gibi kesin 

bir söylemde bulunmaktan ziyade bireylerin kendi fikirlerine sıkı sıkıya 

bağlanmalarının sebeplerine odaklanılarak neler yapılması gerektiği 

üzerinde çalışmalar yürütmek daha doğru olacaktır.   

Son olarak belirtmek gerekmektedir ki; sosyal ağ heterojenliği ve 

kutuplaşmaya yönelik çalışmalar yürütürken ortaya konulacak 

varsayımlarda teknolojik olarak ve bağlamsal anlamdaki farklılıklara 

karşı da dikkatli olunması gerekmektedir. Bu ağlardaki coğrafi 

bağlamlar, sosyal ağ sitelerinin sahip oldukları özellikler gibi çeşitli 

unsurlar, sosyal ağların kutuplaşmayı nasıl ve ne şekilde etkileyip 

etkilemediğini belirleyen önemli noktalar arasında yerini almaktadır. 

Buradaki önemli bir diğer nokta da sadece ağ özelliklerine bakmanın 

yetersiz olduğu ve bireylerin bu sosyal ağları nasıl kullandıklarının da 

bu ağlardan elde edilen bilgileri ve bunların yorumlanmasını anlamak 

açısından kutuplaşma kalıplarını şekillendirmede önemli bir role sahip 

olduğudur (Kibet ve Ward, 2019: 58-59). 
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GİRİŞ 

Yaratıcılık sanatsal ifadenin özü olmakla birlikte, pazarlama iletişimi ve 

özellikle de reklamcılığın temelini oluşturur. Modern hayatın hemen hemen 

tüm alanlarıyla ilintili bir kavram olan yaratıcılığın ve yaratıcı düşüncenin 

uygulanması hem değer katar hem de uygulayana da pozitif duygular yaşattığı 

söylenebilir. Yaratıcı alanlarda çalışanları, var olanın ötesinde geçmek üzere 

motive eden, onlara ilham veren de bahsi geçen bu değer katma ve mutlu etme 

bileşenleridir. Yaratıcı ifade, gündelik hayatımızda veya rutinlerimizde 

farkında olarak veya olmayarak başvurduğumuz bir süreç olarak 

tanımlanmakla beraber; profesyonellerin problem çözme (ki burada kastedilen 

problem her zaman negatif anlam barındırmayabilir, yaratanın daha iyiye, 

farklıya ve/veya yeniye ulaşma çabası da olabilir), tasarım ve inovasyona 

ulaşmasına imkan tanıyan yol olarak da ifade edilebilir. 

Kreatif endüstrilerin en bilinen ve göz önünde olan alanlarından biri olan 

reklamcılığın temel unsurlarından biri hiç kuşkusuz “yaratıcılık”. Yaratıcı 

birey, yaratıcı düşünce süreçleri, yaratıcı gruplar ve organizasyonlar, ortaya 

çıkan reklam ürünlerinin ve reklamcılık alanının nüvesini oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda, pazarlama iletişiminin önemli bir alt kolu olan reklamcılıktaki 

“yaratıcılık” kavramı ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmalar farklı sınıflandırmalar altında incelenebilir. Bu bölümde, bahsi 

geçen teorik yaklaşımlar Sasser ve Koslow’un da değindiği gibi (Sasser, 2006; 

Sasser ve Koslow, 2008) temelde; “insan”, “süreç” ve “ortam” olmak üzere 

üç boyutta incelenmiştir. Bununla birlikte, yaratıcılığın organizasyonel ve 

çalışma iklimi boyutlarında Amabile’in (1996, 2016) yaklaşımı 

benimsenmiştir. 

 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 590 

 

YARATICILIK LİTERATÜRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 

Çok farklı disiplinler tarafından ihtiyaç duyulması açısından yaratıcılığın 

birçok tanımı yapılmış ve birçok farklı yaklaşım/paradigmayla 

tanımlanmıştır. Runco’ya göre (2007) yaratıcılık kavramını tanımlamak 

karmaşıktır. Ancak kendi bakış açılarından araştırmacılar yaratıcılığı 

tanımlamıştır. Örneğin bir yaklaşıma göre yaratıcılık yeni bir şeyi yansıtır ve 

değeri vardır (Ramocki 2008, 2014; Csikszentmihalyi 1996). Yaratıcılık aynı 

zamanda bilişsel bir sürecin sonucunu (ürün veya yaratıcı fikir), bireyin bir 

özelliğini ve de bir ortamı ifade eder (Rhodes, 1961). Psikoloji, disiplinler 

arasında yaratıcılığı derinlemesine araştıran ilk alanlardan biridir ve 19. yy’ın 

başında “London School of Differential Psychology” (1869) ve “The 

Experimental School of Leipzig” (1879)’de ilk teorik çalışmalar ortaya 

çıkmaya başlamıştır. 20. yy’da Guilford (1950), iki tür düşünce olduğunu 

vurguladığı çalışmasıyla bu alana farklı bir boyut kazandırmıştır: yakınsak 

düşünce (mantıksal, rasyonel, yatay) ve ıraksak düşünce (orijinal, serbest akan 

ve esnek). Sonrasında onu takip eden önemli teoriler şu şekilde sıralanabilir; 

Çağrışımlı Yaratıcılık Teorisi (Mednick, 1962), Kavramsal Alanlar Teorisi 

(Boden, 1996), Çoklu Zeka Teorisi (Gardner, 2004), Yaratıcı Yatırım Teorisi 

(Sternberg, 2006) ve Akış Teorisi (Csikszentmihalyi, 2009). 

Tatarkiewicz (2002)’in çalışmasına göre yaratıcılık konsepti zaman içerisinde 

evrildi. Örneğin Taylor (1959), yaratıcılık sürecini; güdüleyici çevreyi 

şekillendirerek ya da tasarlayarak basitleştirme yoluyla problemlerin 

çözümlere dönüşebileceğini dile getirmektedir. Landau (1987) ise 

yaratıcılığın, ilgisiz deneyimler arasında bağlantılar keşfetme kapasitesinde 

yattığını iddia eder ve bu kapasite aynı zamanda fikirler ve özgün eserler 

üretilmesine imkan tanıyan zihinsel şemalar oluşturur. Yaratıcı süreç, benzer 

bir şekilde, daha öncesinde Wallas (1926) tarafından da tanımlanmıştır ve 



591 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

Wallas bu süreçlerin fazlarını; hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve doğrulama 

şeklinde literatüre kazandırmıştır. Daha sonrasında da Osborn (1953) ve 

Koestler (1964)’in çalışmaları da bu aşamaları genişletmiş ve 

derinleştirmiştir. 

YARATICILIK KAVRAMINI TANIMLAMA BİÇİMLERİ: 

İNSAN, SÜREÇ ve ORTAM 

Bu üçlü tanım; yaratıcılığı anlamlandırmada, özellikle de reklamcılık gibi 

pazarlama iletişiminin önemli bir kolundaki yaratıcılığı açıklamada daha 

kolay bir yaklaşım olarak değerlendirilebilecek sistematik bir tanımlama 

yöntemidir. Sasser (2006), bu üçlü yaklaşımı temelde diğer akademisyen ve 

araştırmacıların yaratıcılığı ele alış biçimlerini dikkate alarak ortaya 

koymuştur. Bazı araştırmacılar yaratıcı insana odaklanan konuları, bazıları 

yaratıcı düşünce süreçlerini ve bazıları da yaratıcı süreçleri çevreleyen 

ortamları ele almışlardır. Bu çerçeve Sasser ve Koslow (2008) tarafından 

keşfedilmiş ve Moriarty, Mitchell ve Wells (2009) tarafından vurgulanmıştır. 

YARATICI İNSAN 

Bu boyutta araştırmacılar; yaratıcı insanların problemleri nasıl 

düşündüklerine, “brief”lere nasıl cevap verdiklerine veya üst düzey yaratıcılık 

gerektiren konuları nasıl başardıklarına odaklanırlar. Tarihsel olarak 

araştırmacılar, yaratıcıları değerlendirmek için daha ziyade kişilik, problem 

çözme yetenekleri, soyut yetileri, detaylandırma, deneyim, duygusal zeka, 

motivasyon ve tutku gibi bireysel özelliklerine odaklanmışlardır. Bu erken 

dönemde, yaratıcılıktaki kişisel motivasyonlara odaklanan teorisyen 

araştırmacılardan biri olan Amabile (1979), sanatsal yaratıcılık üzerindeki 

dışsal değerlendirmenin etkisini çalışmıştır. Sonralarda gerçekleştirdiği 

çalışmalarda Amabile (1996), birçok araştırmacıya yardımcı olacak bir 
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çerçeve ortaya koymuştur. Çalışmasında neden bazı insanların diğerlerine 

göre daha fazla yaratıcı çıktı (fikir, ürün) sağladığını şu dört temel faktörle 

açıklar: alan bilgisi, yaratıcı düşünce becerileri, sosyal çevre ve en önemlisi 

bireysel iç motivasyon. Bu model daha sonrasında da Amabile ve Pratt (2016) 

tarafından doğrulanmıştır.  

Yaratıcı İnsan: Birleştirme Yaklaşımı 

Yaratıcı insana odaklanan çalışmalar içinde de farklı yönden ele alınmış 

boyutlar yer almaktadır. Bunlardan biri Sternberg ve Lubart’ın (1999) yaptığı 

çalışmadır ve onlara göre, yaratıcı üretimin bir modeli bireysel yaratıcılığın 

birleştirme modelidir.  Yani yaratıcı ürünler en iyi şekilde birçok kritik 

faktörün birleşimiyle ortaya çıkar. Bu faktörler tutku, deneyim, destek, durum, 

kültür, rutinler, öncelikler, bireyler, siyaset, süreçler, müşteriler veya 

motivasyonel güdüleyiciler gibi boyutları içerebilir. 

Birleştirme modeline dair bir diğer örnek de Sasser ve Koslow’un (2012) 

PEPS (Passion, Expertise, Politics, Support) tanımlamasıdır. Bu tanımlamada 

tutku ile işe olan tutku, uzmanlık ile alan uzmanlığı; ek olarak da ortamla ilgili 

olarak iki faktör den bahsedilmektedir. Bunlar; siyasetten uzak bir iş ortamı 

ve iyi işler için örgütsel/organizasyonel destektir.  

Yaratıcı İnsan: Zeka, Sezgisellik, Yaratılış (Genetik) ve Dahilik Teorileri 

Kreatif endüstrilerde en çok ihtiyaç duyulan ve önem verilen değer hiç 

kuşkusuz yaratıcı insanlardır. Reklamcılığın altın çağı 1960’lardan itibaren 

yaratıcı insanların sahip olduğu soyut değerler, işletmeler ve ajanslar için 

maddi değer kazandırmaya başlamıştır. Guilford’un 1968 yılında zeka ve 

yaratıcılıkla ilgili gerçekleştirdiği bir çalışma, bugün bile yaratıcı insanla ilgili 

reklam teorilerinin temelini oluşturan en önemli parçalardan biridir. Tıpkı 
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Guilford gibi, dâhi teorisyenlerinden biri olan ve ilk zeka testini keşfeden 

Alfred Binet’ye göre zeka, yaratıcı düşünceyi ateşledi (Serge, Yannick ve Bo, 

2014). Binet’nin IQ testi oldukça benimsendi ama yaratıcı düşünce potansiyeli 

testine olan ilgi, sadece IQ testi yeterli güvenilirliğe sahip olduğundan daha 

sonra sonlandı.  (Barron ve Harrington, 1981). Daha yeni araştırmalar, 

yaratıcılık ve inovatif buluşlar ile duygusal zeka arasında bağlantılar buldu ve 

birçok araştırmacı; yaratıcılık ve zeka ile sezgisel düşünme yetileri arasındaki 

bağı yeniden sorgulamaya başladı (Barczak, Lassk, ve Mulki, 2010).  

Yaratıcı İnsan: Kültürel, Sosyolojik ve Örgütsel Teoriler 

Yaratıcılığı etkileyen faktörlerden biri olarak değerlendirilebileceği gibi bazen 

de yaratıcı insanın içinde bulunduğu kültür ve kökeni, yaratıcılığı bizzat var 

eden etmenler de olabilmektedir. Stuhlfaut (2011) gibi nispeten yeni kabul 

edilebilecek araştırmacılar, yaratıcı süreçlerdeki kültür ve etnik kökenin 

rolünü incelemişlerdir. Onların çalışmasında niteliksel araştırmalarla çok 

kültürlü ve etnik ajanslardaki yaratıcı insanlar konu edilmiştir. Bu tarz 

araştırmalar bazen kültürel antropolojik ve etnografik yöntemlere 

dayanmaktadır ve araştırmaların ilk aşamalarında oldukça faydalı olduğu 

düşünülmektedir (Sasser ve Koslow, 2008). Bu boyutlar, “yaratıcı ortam” 

boyutuyla fazlaca benzerdir ve iç içe geçmektedir. Örneğin Cannon ve 

Yaprak’ın çalışması (2002); insanların uluslararası vatandaşlığı 

üstlenebileceğini teorize ettiği için, reklam kampanyalında mizahın rolünden 

duygulara kadar her şeyin çok kültürlü bakış açısıyla değerlendirilebileceği 

varsayımıyla ortaya çıkmıştır. Bu uluslararası/çok kültürlü vatandaşlık olgusu, 

dünyanın her yerinden en iyi yaratıcıların 10.000’in üzerinde işle katıldığı 

Cannes reklam festivalinde ilk elden gözlemlenebilmektedir. Taylor ve 

arkadaşlarının çalışması (1996), Fransızların, genellikle benzersiz ve orijinal 

yönelimlere sahip olarak lanse edildikleri için, reklam yaratıcılığı görüşlerinde 
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nasıl farklı olduklarını incelemektedir. Taylor’ın (2010) değindiği üzere, çok 

kültürlü uluslararası teoriler, reklam yaratıcılığını açıklamak konusunda 

oldukça dinamiktir ve hala değişim içinde evrilmektedir. Bazı araştırmacılar 

da, cesur yaratıcı insanların anti-sosyal kişilik ve karakter özelliklerine sahip 

olduğunu vurgularlar (Barron ve Harrington, 1981; Rogers, 2003). Ford 

(1996), “çoklu sosyal alanlarda bireysel davranış teorisi” ile bazı değişen 

sosyal bakış açılarını ve rolleri tanımlamıştır. 

YARATICI SÜREÇ 

Son dönemde yaratıcı insanlarla ilgili artan sayıda bilgi oluşmasına rağmen, 

yaratıcı düşüncenin gerçek süreçleri çok daha zor ve karmaşıktır. Birçok 

araştırmacı ve akademisyen bireysel yaratıcılığın reklam yaratıcılığı teorisinin 

temel anahtarı olduğuna inanırken, bazıları ise süreç bileşenlerini vurgular 

(Griffin, 2008). Bu araştırmacılar yaratıcı sürecin, sonradan edinilebilen bir 

yetenek olarak insanlara öğretilebileceğine inanırlar (Kilgour, 2006, 2008). 

Tıpkı bir tarif ya da formüle edilmiş icat gibi, doğuştan daha az yaratıcılığa ya 

da uzmanlığa sahip olanlar bile ödüllü kampanyalar üretmeye koşullanabilir. 

Bazı süreç temelli teorilerde ve araştırmalarda belirtilmiştir ki birçok rutin 

davranış, teknik ve teknolojiler yaratıcılığın artmasını sağlayabilir. 

Amabile’in (1988), bireysel yaratıcılığa ve örgütsel inovasyon süreçlerine 

disiplinler arası bakış açısı, bugün artık birbirine, insan-süreç-ortam 

üçlemesinde bağlanmış durumdadır.  

Yaratıcı Süreç: Birlikte Üretim Endeksi ve Yaratıcılık Teorisi 

Bu yaklaşımdaki birlikte üretim süreci (Co-Creation Process), günümüz 

dünyasının dijital ve teknolojik olanakları da düşünüldüğünde oldukça anlam 

ve önem kazanmaktadır. Kolaboratif çalışmaya imkan tanıyan bulut temelli 

yazılımlar, dijital zihin haritaları, sosyal medya platformları ve ortak projeler 
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üzerinde hem eş zamanlı hem de farklı zamanlarda üretim yaptırabilen 

yazılım/donanımlar sayesinde yaratıcı süreçlerin etkisi, sinerjisi artmıştır. 

Sasser’in (2008) CCI modelinde de ortaya koyduğu gibi; birden fazla 

yaratıcının yer aldığı gruplar tipik olarak, yaratıcı süreç içerisinde tasarlar, 

geliştirir ve birbiriyle etkileşime girerler. Bu bir çeşit ajans yaratıcıları, 

reklamverenler ve hatta tüketicilerin katılımıyla oluşmuş etkileşimli bir 

yaratım sürecidir ve taraflar reklam içeriğinin birlikte üretim süreci 

içindedirler. Bu yaklaşım, süreç odaklı modelin birlikte çalışma modeline 

evrilmesidir. 

Yaratıcı Süreç: Akış, Iraksak ve Yakınsak Teoriler 

"Postmodern" yaratıcılık kuramının birey ya da kişinin hümanist yönünü öne 

çıkarması gibi, sistemler ve süreç akışı yaklaşımları da canlı ve iyi durumdadır 

(Csikszentmihalyi, 1988). Birçok araştırmacı bu yaratıcılık fenomeni alanını, 

süreç odaklı teorik perspektifinden yaklaşarak çalışmıştır. Guilford (1950) 

gibi ilk dönem araştırmacıları yakınsak düşünce teorik modellerini incelerken, 

son dönemde birçok araştırmacı ıraksak düşünce tekniklerinin altını 

çizmişlerdir. Gross (1972), bu çalışma için teorik bir temel olarak daha 

yaratıcı fikirlerin üretilmesinin optimal olduğunu öne süren matematiksel bir 

yaratıcılık modeli geliştirmiş ve böylece başka çalışmaların gerçekleşmesinin 

yolunu açmıştır. Örneğin, Reid ve Rotfeld (1976), reklam süreciyle ilişkili bir 

teorik yaratıcı düşünce modeli uygulayarak başka birçok çalışmayı teşvik 

etmiştir. Vanden Bergh, Reid ve Schorin (1983), Gross’un modelini deneysel 

olarak test etmiş ve fikir sayısının yaratıcı süreç için kritik olduğunu 

bulmuşlardır. Sonrasında O’Conner ve arkadaşları da (1996), Gross’un 

modelinin etkinliğini geliştirmek suretiyle tekrarlamış ve genişletmişlerdir. 
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Elbette birçok araştırma ve son dönemlerdeki çalışmalar Amabile’nin (1996) 

uzmanlık alanları, görevler ve yeteneklerle ilgili ufuk açıcı temel 

motivasyonel yaratıcılık teorisine dayanmaktadır çünkü kapsayıcı teorik bir 

çerçeve sunmaktadır. Amabile’in bahsi geçen çalışmasına göre; yaratıcı 

süreçle ilgili eğitimler birçok şekilde gelişir. Verbeke ve arkadaşları gibi 

(2008), Amabile’e meydan okuyan çalışmalarda bile teorik tartışma için onun 

çalışmasını başlangıç noktası olarak alırlar.  

Yaratıcı Süreç: Şablonlar ve Yaratıcılığa Hazırlama Teorileri 

Diğer teorik yaklaşımlar sıralı ve düzenli fikirlere veya olası yaratıcı fikirlerin 

keşfine olanak tanımaktadır. İçerik elde edilir ve çeşitli kavramlar yeni bir 

buluşu şekillendirmek için bir araya getirilir. Bu süreç yaklaşımı ise sıklıkla; 

bir fikri merkeze alıp onun etrafında çoğalan diğer fikirlerin istenen yönde bir 

sonuç/çıktı oluşmasına imkan verene kadar devam eden bir fikir haritalaması 

şeklinde ilerler (bkz. Goldenberg ve Mazursky, 2002). Diğerleri, çok sayıda 

yaratıcı fikir üretmek için parametreler belirlerler (örn; sayfalarca fikir gibi) 

veya tahtada bir cümlenin etrafını doldurmak üzere baloncuklar ya da 

ampüller çizerler. Bu yaklaşım Gross’un (1972) daha önceki modeline dayanır 

ve fazla sayıdaki fikir üretmeye teşvik etmeye ve değerlemeye yöneliktir. 

Hazırlama teorileri, araştırıldığında veya teşvik edildiğinde daha yüksek 

yaratıcı potansiyele sahip olduğu düşünülebilecek verimli alanlara odaklanır 

ve bunları hazırlamak için problem çözme adımlarını kullanır. Yaratıcılar, 

farklı formatlardaki belirli meta-bilişsel kalıplar sağlayan bir dizi şablona 

yönlendirilirler (Goldenberg vd., 1999). Bu tür eğitime yapılan vurgu 

dönüşümsel değil, yaratıcı düşünce üretme üretkenliğini kaydettiği, 

yapılandırdığı ve hazırladığı için doğası gereği daha organizasyoneldir. Farklı 

fikirler ayrıcalıklı olduğu için, düşünce süreçlerinin daha radikal bir şekilde 
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ilerlemesi yoluyla gerçek değişim, rastgele aşılama yoluyla elde edilebilir. Bu 

“kartopu” fikir üretme tekniği beyin fırtınası yönteminde veya Gordon’un 

(1961), Synetic (sinektik) eğitiminde vurgulanmıştır. 

Yaratıcı Süreç: Öğrenilmiş Yaratıcılık, Motivasyon ve Tutku Teorileri 

Birçok yaratıcı insan, bu tür yöntemleri bir kolaylaştırma aracı veya daha az 

yetenekli kişilere alanında bir destek olan bir yol olarak görürler. Yine de, 

etnografik çalışmalar ve katılımcı gözlemler; başarılı yaratıcıların aslında bu 

karmaşık ve incelikli teknikleri farkında olmadan kullandıklarını öne sürer. 

Yaratıcılar, bünyelerinde bu teknik ve sitemleri barındırdıklarını ve 

uyguladıklarını fark etmebilirler (Kilgur, 2006, 2008). Bu davranış doğal hale 

veya otomatik hale geldikçe, yaratıcı düşünme tekniklerinin araştırılmasını 

zorlaştırır ve süreci çalışanlar için de daha zorlayıcı getirir.  

Yaratıcı düşünme için bir öğrenme eğrisi vardır ve bazen bu öğrenme süreci 

zor olabilir, sonunda fikir bulunamadığı için hüsranla bitebilir. Zaman, enerji 

ve deneme-yanılma, yaratıcı insanların çeşitli düşünme veya fikir üretme 

tekniklerine en uygun olanı keşfetmesini sağlar. Yıllarca süren problem 

çözme ve yaratıcı düşüncenin, bireysel düşünce kalıplarının yeniden 

yapılandırılması veya yeniden düzenlenmesi gibi beyin mekanizmalarında 

temel değişikliklere yol açması mümkündür.  Bu doğru olsa da keşfetmek 

için deneysel veya hızla artan MRI nörolojik araştırma yöntemleri ve 

finansman gerektirecektir. Açıkçası, bu tür bir çalışma çoğu araştırmacı için 

hala ulaşılması zordur ve tartışmalı olmaya devam etmektedir. Bununla 

birlikte, teorik olarak, bireysel iç motivasyon veya tutku, yaratıcı düşüncenin 

hala en iyi genel yordayıcısıdır. Bahse konu bu “tutku”, hem kişi hem de süreç 

teorileri arasında yaratıcılık literatüründeki en merkezi yapıdır (bkz. Amabile, 

1996). Son olarak, müşterilerin ve reklamverenlerin yarartıcılar ve fikirler 
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üzerinde büyük etkileri olduğu da Koslow ve arkadaşları (2006) tarafından, 

yaratıcı süreçlere etki eden faktörler olarak keşfedilmiştir. 

Profesyonel yaratıcılar arasında bile, gerçekten yaratıcı düşünceye ilişkin 

"büyük fikir" çoğu zaman hafife alınır ve hatta göz ardı edilir; süreç daha çok 

bebek adımları veya küçük adımlar yaklaşımı gibidir. Bu tür detaylandırma 

modları veya böyle bir yenilik süreci, daha önceki çalışmalara dayanan daha 

rutin yaklaşımlardır. Ve çoğu durumda, tipik bir “en az dirençli problem 

çözme yolu” yeterlidir ve daha az radikal veya gerçekçi yaratıcı düşünce 

kullanılır (Moreau ve Dahl, 2005). Hem orijinal hem de uygun bir fikir 

üretmek için gereken ciddi çaba, en iyi yaratıcı ekiplerden çok kolay akıyor 

gibi göründüğü için genellikle hafife alınır. Yaratıcılar, hazırlık aşamaları gibi 

birbirlerinin yaratıcı düşünce sürecini teşvik etmek için ekipler veya çiftler 

halinde çalıştıklarından, daha fazla motive etme durumu hümanist bir 

etkileşime de yatkındır. Özellikle de yaratıcı ajans çalışanları arasında. Birçok 

ajans, bu ekipler içinde bu tür bir meslektaş dayanışmasına ilham vermeye 

çalışır. 

Teorik olarak, iki aşamalı yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılığa bakmanın 

başka bir yoludur. İlk aşama, hızlı bir şekilde yeni bir fikir geliştirir, ardından 

onu sürece dahili olarak entegre etmek için ikinci bir adım gelir ve ardından 

diğer aşamaları harekete geçirmek için ilerler. Bu ikinci adım, nadiren 

sorunsuz veya mükemmel bir uyum sağlar; yeni bir ayrılığa neden olan bir 

gerilimi, ardından bir bütünleşmeyi/ayrıntıyı, yine bir başka gerilim ve ayrılığı 

neredeyse bir dizi veya sarmal etki gibi başlatır. Çok yetenekli yaratıcı 

insanlarda, bu iki aşamalı döngü iki veya üç saniye kadar kısa sürebilir. 

Gözlemler, böyle bir dizi yaratıcı beyin fırtınası sürecinin genellikle yaklaşık 

yedi dakikada, yoğun bir dikkatle çok hızlı akacağını not eder (Sasser ve 

Koslow, 2008).  Böyle bir zirveden sonra, azaltılmış fikir akışı ile karakterize 
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edilen birkaç dakikalık "dinlenme" ve ardından bir başka hızlı fikir akışı 

döngüsünden oluşan bir faz vardır. Çok yetenekli yaratıcı insanlarda, birden 

fazla yeni fikir neredeyse aynı anda üretilir ve bu iki adım saatlerce sürebilir. 

Daha az yaratıcı beceriye sahip olanlar için, detaylandırma için harcanan 

zaman miktarı nispeten fazladır ve genellikle dakikalarca sürebilir. Daha az 

yetisi olanlarda, yeni fikirlerin ortaya çıkması nispeten biraz daha zaman 

alabilir. Uzman yaratıcılara yönelik bu iki aşamalı süreç, ileri düzeydeki 

öğrencilerin fikirler ve uygulamalar arasında nasıl daha kolay ayrım yaptığını 

belirten Griffin (2008) ile tutarlıdır. Griffin ve Morrison (2010), ajanslardaki 

kreatiflerle yapılan derinlemesine röportajlara dayanan son kitaplarında 

yaratıcı süreci baştan sona ortaya koymaktadır. 

 Reklamda yaratıcı düşünmeyle ilgili çalışmalar, geniş ölçüde ıraksak 

düşünceyle ilgilenir, ancak Gilford'un (1950) da aynı derecede önemli 

olduğunu iddia ettiği “yakınsak düşüncenin” rolünün de biraz olsun 

anlaşılmasını sağlar. Ajanslarda yakınsak düşünce, stratejinin reklamları 

şekillendirmede oynadığı kritik rolü içerir ve genellikle yaratıcılığın 

uygunluk/işe yararlık boyutunda ortaya çıkar. En yaratıcı düşünme 

modellerindeki varsayım, birbirinden farklı düşüncelerin artmasının daha 

yaratıcı reklamlar üreteceğidir. Gerçek yaratıcılığın hem orijinal hem de 

uygun olması gerekiyorsa, artan yakınsak odaklı stratejik düşüncenin daha 

yaratıcı reklamlar üretebileceği sonucu çıkabilir. Runco ve Jaeger (2012), 

yaratıcılıkla ilgili öngörüler bildirenler olarak özgünlük ve uygunluğun 

değerlendirilmesi ilgili makalelerinde bunu araştırmış ve daha sonra reklam 

yaratıcılığı ile ilgili çalışma yapacak birçok araştırmacısı için gerekli teorik 

temelleri oluşturmuşlardır. Kilgour'un (2006) açıkladığı gibi, yaratıcı 

düşünme görevi, doğuştan gelen düşünme becerileri nedeniyle farklı bireyler 

üzerinde farklı şekilde çalışır. Iraksak düşünce yetisi zayıf olanlar geleneksel 
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yaratıcı düşünme araçlarından faydalanabilirken, yakınsak düşünebilenler 

içinse diğer araçlar faydalı olabilmektedir. 

YARATICI ORTAM 

Bir işletme ve/veya reklam ajansındaki sosyal destekleri ve engellemeleri, 

organizasyonel iklim açısından operasyonel hale getirmenin yolları 

bulunmalıdır. Isaksen ve arkadaşları (2000) şu şekilde öneride 

bulunmuşlardır: “İklim, organizasyondaki yaşamı karakterize eden yinelenen 

davranış, tutum ve duygu kalıpları olarak tanımlanır. Bireysel analiz 

düzeyinde kavram, psikolojik iklim olarak adlandırılır. Bu düzeyde, iklim 

kavramı, davranış kalıplarının bireysel algılarını ifade eder. Bir araya 

getirildiğinde, kavram örgütsel iklim olarak adlandırılır” (s.172). 

Ekwall ve Ryhammar (1999), örgütsel iklimi kurumsal politikalar, hedefler, 

stratejiler, görevler, iş yükü, kaynaklar, teknoloji ve tabii ki personelin 

etkileşimi açısından tanımladı. Örgütsel iklim aşağıdakileri yaparsa, yaratıcı 

sonuçların en olası olduğunu öne sürdüler:  

1. Görevler, hedefler ve kurumsal işlemlerle bireylere meydan okur. 

Çalışma anlamlı olmalıdır. Çalışanlar için "Örgütün gelişmesi ve 

hayatta kalması önemlidir".  

2. Çalışanların fırsatları ve inisiyatifi olmalıdır. Bu, kuruluş içindeki 

ve dışındaki iletişimde ve mevcut yöntemlerde açık olmalıdır. 

İletişim kuralları önemlidir. 

3. Yeni fikirler için destek olmalıdır. Teşvik edilir ve ödüllendirilirler. 

4. Çalışanlara güvenilmeli ve bu güveni hissetmelidir. Bu onların 

inisiyatifini destekleyecektir. Risk minimumdur çünkü çalışanlar 

kendilerine güvenildiklerini bilirler ve buna karşılık kuruluşa olan 

güvenleri artar (örneğin liderler, yöneticiler). 
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5. Sıkça tartışılan ve münazara edilen, ancak gerçek bir düşmanlığın 

olmadığı serbest bir ortam vardır. 

6. Risk alma desteklenir. Deneyler ve beraberindeki riskler tolere 

edilir. Risk, yaratıcı sürecin bir parçası olarak görülür. 

 

Genel olarak işletmeler için tanımlanan bu üretken ortamlar, elbette reklam 

ajansları için de geçerlidir ve bahsi geçen aynı ortamların ajanslar için de 

sağlanması gerekmektedir ki yaratıcı üretkenlik devam edebilsin. 

Sonunda, yaratıcılık kavramını desteklemek için reklam yaratıcılığı teorileri 

araştırıldığından, optimum yaratıcılık için her üç yaklaşıma da ihtiyaç vardır. 

Bireysel akademisyen tercihleri konuya göre değişse de ajanslar, son derece 

uzman yaratıcı bireyler ve keşfetmeye istekli müşteriler gibi yetenekli 

insanlara ihtiyaç duyar. Ajanslar ve pazarlama firmaları özellikle en üst 

düzeyde yaratıcılığa olanak tanıyan bir sürece ihtiyaç duymaktadırlar (Sasser, 

2008). Son olarak, yaratıcı sürece dahil olan kişilerin, bir reklam ajansı veya 

pazarlama ortamında en iyi çalışmalarına ilham veren ve yaratıcı süreç 

işlevlerini kolaylaştıran yaratıcı destekleyici bir ortama veya yere ihtiyacı 

vardır. 

Farklı bir uluslararası bakış açısıyla Li ve arkadaşları (2008) piyasa 

koşullarının ajans yaratıcılığı ve kampanya sonuçları üzerindeki düzenleyici 

rolünü incelemiştir. Bu çalışma ekonomik etkenlere ve ortam-temelli 

yaratıcılığa geniş bir perspektiften bakmaktadır. Diğer çerçeveler “akış” 

(Csikszentmihalyi, 1988, 1996) için faydalı olsa da, en önemli odak noktası, 

çok farklı yönler olduğu için çeşitli ortam temelli çalışmaları organize etmek 

için bazı ortak konular geliştirmektir. Ortam temelli araştırmaların en büyük 

kategorisi, somut bir gösterge olarak üretime yönelik ampirik gruplandırmayı 

içermektedir. Bu teorilerin çoğu risk, felsefe, bilgi ve diğer spesifik ölçülebilir 
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yönelimlerle (West, 1999; West ve Ford, 2001) ilgilenir. Yine de diğer teoriler 

çatışma (Vanden Bergh vd., 1983), roller (Hirschman, 1989) ve bilgi 

(Sutherland vd., 2004) ile ilgilenir. Kover ve Goldberg (1995), hesap ve 

yaratıcı yöneticiler arasındaki siyasi oyunları keşfetmişlerdir. Diğer 

araştırmacılar, yaratıcılıkta kültürler arası ve uluslararası farklılıkları 

incelemişlerdir (West & Ford, 2001). 

SONUÇ 

Reklamcılık başta olmak üzere yaratıcılığa ihtiyaç duyulan kreatif alanlarda; 

yaratıcı bireyler, düşünsel süreçler ve süreçlerin uygulanmasına imkan 

tanıyacak ortamların arasındaki ilişkiyi araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu 

boyutların tek tek ve derinlemesine incelenmesinin yanı sıra birbirleriyle olan 

etkileşimi ve sinerjisi de araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Temelde 

kavram olarak incelenmiş olan yaratıcılık gerek kavram olması itibariyle 

gerekse fenomen olması hasebiyle ilk olarak araştırılıp tanımlanmıştır. Bu 

tanımlar neticesinde yaratıcılığın birbiri içine geçmiş birçok faktörle birlikte 

açıklanması ve anlamlandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu noktadan 

sonra ise yaratıcılığın boyutları, disiplinler arası çalışmalarla ayrı ayrı 

detaylıca araştırıldığı anlaşılmaktadır. Yaratıcılığın kişi, süreç ve ortam 

boyutları, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından incelendikçe, 

reklamcılık alanına da olumlu katkılar sağlayabilecek değerler ortaya 

çıkardığı söylenebilir.  Bundan sonraki çalışmalarda, bu bölümde etraflıca ele 

alınan boyutlar, farklı çalışma alanlarında nasıl etki edebileceğine dair ayrı 

ayrı ele alınabilir, bilimsel olarak incelenebilir. Ancak birçok farklı boyutuna 

rağmen, bahsi geçen tüm teori ve modellerin özünde yaratıcı birey olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Süreçleri ve ortamları var eden, yaratıcı bireydir. 

Bireyin bilişsel, duygusal ve kültürel etmenleri hala fazlasıyla ve etraflıca 

incelenmeye muhtaç bir fenomen olarak araştırmacıların önünde 

beklemektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde internet, toplumsal yaşamın bir parçası olarak birçok yarar 

ve yenilik getirmiştir hiç kuşkusuz.  Ancak, internetin bilinçsiz 

kullanımı, bireysel ve toplumsal yaşama yönelik tehditler de 

barındırmaktadır. Web ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı değişim 

ve gelişmelerle birlikte insanlar arasındaki iletişim, ilişki ve etkilişim 

sanal ortamlara taşınmıştır. İnsanların birbirleriyle tanışması, iletişime 

geçmesi, içerik paylaşımında bulunması, tartışma ortamı ve ortak ilgi 

alanları çerçevesinde gruplar oluşturması sürekli gelişen, değişen, 

dönüşen web teknolojisi sayesindedir. Nitekim, sosyal paylaşım 

ağlarının dünyayla birlikte ülkemizde de kullanıcı sayısı hızlı bir 

biçimde artmakta, gerçek ve sanal dünya ayrımı giderek ortadan 

kalkmaktadır. Kullanıcı sayısındaki artışla birlikte internet ve sosyal 

ağlar, bilinmeyen, fark edilemeyecek ya da algılaması zor, pek çok 

tehdit ve tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. Bu tehdit ve tehlikelerden 

biri de- belki de en önemlisi- günümüzde Çevrimiçi Zorbalık/Siber 

Zorbalık’tır. 

Oysa, zorbalık olgusu yeni bir olgu değildir ancak geleneksel zorbalık 

dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzde çevrimiçi 

ortamlara da taşınmıştır. Başka bir ifadeyle geleneksel zorbalık iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte zamandan ve mekandan 

bağımsız bir biçimde dönüşmeye  başlamıştır. Bu olgu 

alanyazında “Çevrimiçi Zorbalık (Online Mobbing)” olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Çevrimiçi Zorbalık olgusu ilk olarak Avrupa ve Amerika’da 

tartışılmaya başlansa da artık tüm dünyanın en büyük sorunlarından biri 

olarak değerlendirilmektedir. Kavram olarak, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan zarar verme 

davranışı anlamına gelmektedir. Özellikle sosyal medya kullanımının 

yaygınlaşmasıyla çevrimiçi zorbalığa maruz kalan kişi sayısı tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Bu kapsamda, Oxford 

Üniversitesi içerisinde Türkiye'den de önemli veriler barındıran bir rapor 

yayınlanmıştır. "Dijital Vatandaşlık: Erişim, Tutum ve Davranışlar" 

başlıklı bu raporda, Türkiye'ye ilişkin ilgi çekici veriler paylaşılmıştır. 

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de çevrimiçi zorbalığın hat safhaya 

ulaştığını gözler önüne sermiştir. İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve 

Oxford Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü “Dijital Vatandaşlık” projesi, 

genel yapısının gergin olduğunu bildiğimiz toplumumuzun internette de 

oldukça saldırgan olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye'den 3.200 

kişinin katılımıyla proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonuçları 

göre Türkiye'de çevrimiçi zorbalık yaptığını söyleyenlerin oranı da hiç az 

değildir. Öyle ki istatistiklere göre Türkiye'deki her 5 kişiden 1’i, en az 1 

kez çevrimiçi zorbalık yaptığı ifade etmektedir (https://kisadalga.net/ 

haber/detay/turkiyenin-dijital-vatandaslik-raporu-yayinlandi_17720, 

2021). 
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1. ZORBALIK vs ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK 

Zorbalık/Mobbing, İngilizceden Türkçeye geçmiş bir kavramdır, ayrı 

ayrı ele alındığında tehlikeli görünmeyen, ancak sürekli tekrarlanan, 

tehlikeli etkileri olan düşmanca eylemlerden oluşmaktadır. Mobbing 

kavramı ilk kez 1990 yılında Leymann kullanılmıştır. Leymann 

zorbalığı, bir iş arkadaşına yönelik kasıtlı olarak ve tekrar tekrar sözlü 

saldırganlık, taciz, zorbalık, cehalet yönelimli davranışlar olarak 

tanımlamıştır. Sistematik olarak uygulanan zorbalık, ilgili kişi üzerinde 

yıkıcı etkiler bırakmakta ve örgütlerde ciddi rahatsızlıklara neden 

olmaktadır (Cornoiu & Gyorgya, 2013: 709). Daha açık bir anlatımla, 

“Zorbalık/Mobbing”, işyerinde bir kişinin ya da birkaç kişinin, 

istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da 

fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve 

bezdirmektir. Her türde mobbing kavramının bir karşılığı 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkçede ise Türk Dil Kurumu, mobbing 

kavramının karşılığında “bezdiri” kelimesini türetmiştir. Ancak 

çalışmalarda çok kabül görmediği ve çoğunlukla “mobbing” veya 

“zorbalık” olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da 

“zorbalık” olarak kullanılmıştır. 

Türkiye, “zorbalık” kavramıyla ilk kez; işverene işyerinde psikolojik 

tacizi engelleme yükümlülüğü getiren Borçlar Kanunu Tasarısı’yla 

tanışmıştır. Genelde kadınlar üzerinden yürüdüğü sanılan 

zorbalık/mobbing erkekleri de aynı şiddette mağdur etmektedir. 

İlginçtir ki, kurban/mağdurları genelde kadın olmasına karşın, 

Türkiye’deki ilk zorbalık davasını bir erkek bürokrat açmıştır -Toprak 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 614 

Mahsulleri Ofisi’nden Ş.T. uğradığı psikolojik baskı yüzünden 

kendisinin ve ailesinin depresyona girdiği gerekçesiyle, 

yöneticilerinden 15 bin TL tazminat talep etmiştir. İstifası istenen, 

rütbesi düşürülen, göreve iadesi için açtığı davayı kazanmasına rağmen 

baskı ve yıldırmaya maruz kalan Ş.T. zorbalık gerekçesiyle ilk davayı 

açan kişi olarak Türk Hukuk tarihine girmiştir (İşyerinde Psikolojik 

Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, 2011: 3).  

Zorbalık basitçe işyerinde taciz olarak anılmaktadır. Zorbalık 

kavramının tanımı yazardan yazara değişmekle birlikte, işyerinde diğer 

kişilerin haklarının sistematik bir şekilde ihlali olduğu iddiasında fikir 

birliğini her zaman görmek mümkündür. Araştırmaların sonuçlarına 

göre zorbalık, kurbanlarında çok büyük zihinsel ıstıraplara neden 

almakta ve bu da çoğu zaman kalıcı sonuçlar doğururken zihinsel 

sağlıklarına zarar verebilmektedir. Zorbalığa maruz kalan mağdurların 

ise, işten ayrılmaya çalışması veya ayrılması sıklıkla görülen bir 

sonuçtur. Mağdurlar için iş akdinin feshi çoğu zaman bir kurtuluştur ve 

böylece zorbalık sona ermektedir. Ancak zorbalığın iş yeri içinde sınırlı 

kalmayıp siber uzaya ve sanal ortama yayılarak nüfuz ettiği durumlar 

da vardır (Hladíková & Hurajová, 2020: 187). Sözkonusu durum, 

“Çevrimiçi Zorbalık / Sanal Zorbalık / Sanal Mobbing” ya da “Siber 

Zorbalık / Siber Mobbing” olarak tanımlanmaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da grup 

tarafından diğerlerine zarar vermek amacıyla yapılan kasıtlı ve 

düşmanca davranış içeren bir zorbalık türü olarak tanımlanan çevrimiçi 

zorbalık, geleneksel zorbalığın çerçevesini genişleterek, ast üst arası 
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psikolojik yıldırma çabasının ötesinde, zorbalık uygulamak isteyenlerin 

eline daha da farklı enstrümanlar sunmaktadır. Ayrıca internet yoluyla 

elde edilen bilgiler kişilerin aleyhinde kullanılarak birçok kişi için baskı 

unsuru olabilmektedir. Hangi biçimde olursa olsun ya da hangi amaca 

hizmet ederse etsin zorbalık olgusu kişiyi psikolojik ve ekonomik 

hasarlarla dolu bir uçuruma hatta intihara bile sürükleyebilmektedir 

(İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon 

Raporu, 2011: 3). 

Zorbalık, hem gerçek yaşam alanı hem de çevrimiçi alan olmak 

üzere her iki alanda da  davranışın özünü oluşturmaktadır. 

Mağdurun maruz kaldığı zorbalık, fiziksel olmaktan çok psikolojiktir. 

Bu yüzden mağdurun ruhundaki yaralanma ve yıkımı görmek, ne denli 

incindiğini ölçmek olanaksızdır. Ayrıca, gerçek yaşam alanı ve 

çevrimiçi alan olmak üzere her iki alandaki zorbalık davranışında da 

mağdura isteyerek ve bilerek zarar vermeye yönelik niyet söz 

konusudur. Hatta zorba, mağdurun içine düştüğü çaresizlikten rahatsız 

olmadığı gibi mağdurun böyle davranılmayı hak ettiğini düşünüyor 

bile olabilir. Bu kapsamda, saldırı fiziksel değil, kişiliğe, kişinin ruh 

dünyasına yöneliktir. Kişiyi incitmeye yönelik, kasıtlı davranışlar 

söz konusudur. Mağdur, kendisine yönelik bu tür davranışlardan 

incinmekte, özgüven kaybı yaşamakta, kendini ruhsal açıdan olarak 

çaresiz hissetmektedir. Dolayısıyla, her i k i  alandaki zorbalığın 

tarafları aynıdır:  mağdur, zorba ve izleyiciler/seyirciler. Ve sonuçları 

bakımından her alandaki zorbalık da mağdura  ağır ve dayanılmaz 

yükler getirmektedir. Öyle ki; hem gerçek yaşam alanındaki hem de 
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çevrimiçi ortamdaki zorbalığın sonucunda mağdur yaşamına son 

verebilmektedir. Bu denli ağır bir sonuç söz konusu olmasa da 

mağdur ruhsal açıdan ağır bir sarsıntı yaşamakta, karşı karşıya kaldığı 

muamele karşısında kendini yenik hissetmekte, utanmakta ve 

özgüven kaybı yaşamaktadır çünkü kişiliği yağmalanmaktadır. 

Kendisine neden böyle davranıldığına anlam verememekte ve gerçek 

yaşamdan soyutlanmaktadır. 

Sonuç olarak; Çevrimiçi zorbalığın sınırı, teknolojiyle çizilmektedir. 

Bu nedenle ç e v r i m i ç i  zorbalık, teknolojinin olduğu her yerden ve 

istenilen her zaman yapılabilmektedir. Bu yüzden de bireysel çabalar 

çok yetersiz kalabilir ve insanlar isteseler de z orbalığın önüne 

geçemeyebilirler.  Bireysel olarak, insanlara teknoloji kullanımının 

nasıl olması gerektiğine ilişkin farkındalık eğitiminin verilmesi, 

tamamen olmasa da bir önlem  olabilir. Ancak bunu sağlamak 

nerede ise olanaksız görünmektedir. Belki bu konuda, başta 

biçimsel/formal eğitim olmak üzere, öğretmenden okul idaresine, 

çalışandan yöneticiye dek herkesin ortak çaba göstermesi etkili 

olacaktır. 

2. ÇEVRİMİÇİ ZORBALIĞIN TARAFLARI, TÜRLERİ ve 

NEDENLERİ 

Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi çevrimiçi zorbalıkta da temel olarak 

üç taraf bulunmaktadır: Saldırgan/Zorba, Kurban/Mağdur ve 

İzleyiciler/Seyirciler. Ancak taraflar aynı olmakla birlikte, çevrimiçi 

zorbalık açısından tarafların durumu kimi farklılıklar göstermektedir 
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(Seçkin, 2017: 85-88; Horzum, M.B ve Ayas, T., 2012:198’den Akt. 

Seçkin, 2017: 85-86): 

Zorba: Teknolojiyi kullanarak hedef olarak seçtiği kişiyi mesaj 

göndererek ya da kişiyle ilgili bilgi/video çekimlerini başkalarıyla 

paylaşarak ya da hedef olarak seçtiği kişinin hesabını ele geçirip 

başkalarına uygunsuz mesajlar göndererek onu zor duruma düşüren 

kişidir. Bu bir kişi olabileceği gibi bir grup da olabilir. Amaç, hedef 

olarak seçilen kişiye zarar vermek ya da vermeye çalışmaktır. 

Teknolojiyi kullanarak yapılan bu saldınlar çeşitli içerikte ve 

yoğunlukta olabilir. Kişiye iftira atma, alay etme, itibarsızlaştırma 

içerikli olabileceği gibi, tek paylaşımla onu intihara sürükleyecek bir 

içerikte de olabilir. Geleneksel zorbalık'ta zorbanın belirli sıklık ve 

sürede mağdura zarar verici davranışlarını sürdürmesi gerekmektedir. 

Oysa çevrimiçi zorbalıkta zorbanın yayınlayacağı, örneğin kişinin özel 

yaşamına ilişkin bir video, mağduru tek seferde intihara sürüklerneye 

yetmektedir. Zorba bu eylemini mekan ve zamandan bağımsız 

gerçekleştirebilmektedir. Gerekli teknolojik araçlara sahip olması ve 

internetin varlığı zorbanın yapmak istediklerini kolayca yapmasına 

yardımcı olmaktadır. Zorba, sanal ortamda paylaşımları ve mesajını 

yüzlerce kişiye ulaştırabilmektedir. Özellikle de günümüzde metaverse, 

sanal evrenler üzerinden başlatılan zorbalık, durumun vehametini 

gözler önüne serecek niteliktedir. Geleneksel zorbalıkta zorba, güç 

dengesizliği yaratmada daha avantajlı bir durumda olabilirken, 

çevrimiçi zorbalıkta, zorba, bir anda kurban olma durumuna düşebilir 

ve güç dengesi aleyhine olacak biçimde bozulabilir. Çevrimiçi 
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zorbaların diğer bir özelliği de yüksek düzeyde stres, depresyon ve 

kaygı bozukluğu yaşıyor olmalarıdır. (Horzum, M.B ve Ayas, T. 

(2012:198)’den Akt. Seçkin, 2017: 85-86) 

Mağdur: Çevrimiçi zorbalık davranışına maruz kalan kişi olarak 

mağdur, bu zorbalık karşısında oldukça savunmasız kalabilmektedir. 

Kendisine yönelik saldırgan içerikli paylaşımlar, bir anda yüzlerce 

kişiye ulaştığı için, tanımadığı insanlar tarafından okunmakta ya da 

izlenmektedir. Mağdur, hakkında yapılan paylaşımların içeriğine bağlı 

olarak, kendini nasıl savunacağını bilememekte ya da savunmayı bile 

düşünmeden yaşamını sonlandırmaktadır. Mağdurlar, zorbanın aksine, 

zorbanın kim olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olmayabilir. Oysa 

zorba, mağdurunu seçerken kim olduğunu bilerek hareket etmektedir. 

Ayrıca, çevrimiçi saldırıda kimliğini gizlemek kolay olduğu için, zorba 

yaptığı eylemin sorumluluğunu da hissetmeyebilmektedir. Mağdura 

yapılan saldırıların derecesi geniş bir yelpazede ele alınabilir. Kişinin 

itibarına saldırıdan özel yaşamın gizliliğini ihlale kadar uzanan bir 

yelpazede durumu değerlendirmek olanaklıdır. Çevrimiçi zorbalıkta ilk 

saldırana üstünlük sağlayan bir durum ortaya çıkabilmektedir. Bu 

bağlamda mağdur karşılaştığı saldırının şiddetine bağlı olarak farklı 

seçeneklere yönelebilmektedir. Mağdurun kendini savunmasına 

yönelik bir tepki geliştirerek zorbayı mağdur durumuna düşürmesi de 

olasıdır. Ancak saldırının şiddeti kimileyin mağduru oldukça 

çaresizleştirmektedir. Mağdura yapılan psikolojik baskı, zorbanın 

tahmin etmediği bir konuma kayabilmektedir. Özellikle, tanımadığı 

insanlara kendisiyle ilgili bilgilerin ulaşması, kurbanı oldukça incitici 
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bir sürece sokabilmektedir. Mağdur, zorbalıktan farklı olarak, işyeri 

dışında da zorbanın saldırılarına   maruz kalabilir.  Mağdurun sanal 

ortamda gerçekleşen bu yıkıcı davranışlarla baş edebilmesi oldukça zor 

görünmektedir. Özellikle paylaşılan bilgi ve belgelerin kişilerin özel 

yaşamıyla ilgili olması, durumu daha da çıkınaza girdirebilmektedir. 

İzleyiciler: Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi çevrimiçi zorbalık 

davranışının üçüncü tarafını izleyiciler oluşturmaktadır. Çevrimiçi 

zorbalığa tanıklık eden izleyiciler geleneksel zorbalığın izleyicilerinden 

birkaç noktada ayrılmaktadır. Geleneksel zorbalıkta tüm taraflar aynı 

işyeri ortamında bulunuyorlar ve yıkıcı da olsa yakın bir iletişimin 

taraflarını oluşturuyorlardı. Oysa çevrimiçi zorbalıkta taraflar işyeri 

dışından kişilerden de olabilmektedir. Özellikle zorbalığa   tanıklık 

eden izleyiciler tanımadık kişiler olabilmektedir.  Bu bağlamda, tanık 

oldukları zorbalık davranışı karşısında takındıkları tavırlara bakarak 

izleyiciler üç grupta ele alınabilir: 

Destekçi İzleyiciler: Zorbanın yanında yer alan ve süreci daha da 

zorlaştıran   bir tavır sergileyebilirler. Mağdur kadar tehlikeli oldukları 

söylenebilir. Zorbanın, mağdurla ilgili paylaşım ve özel bilgilerini 

yaymaya ve daha fazla kişiye ulaştırılmasına aracılık ederek kişilere 

zarar verebilirler. Bu grupta yer alan izleyiciler, mağdur hakkında bilgi 

sahibi olmasalar bile zorbanın paylaştığı bilgi ve belgelerin içeriğine 

ilişkin düşüncelerini paylaşarak zorbayı yüreklendirebilirler. 

Zorbalık Karşıtı İzleyiciler: Zorbaya karşı olanlardır ve bunlar işyeri 

dışından kişiler olduklarında daha da tarafsız davranabilmektedirler. 
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Ayrıca zorbanın yaptıklarına karşı çıkmaları daha kolaydır. Bu tür 

davranışların vereceği zararın farkında olan izleyiciler mağduru 

durdurucu etki yaratabilirler. Ayrıca bu tür davranışlar konusunda 

toplumun dikkatini de çekerek farkındalık yaratabilirler. Bu gruptaki 

izleyiciler bir taraftan zorbayı engelleyici olabilirken bir taraftan da 

mağdurun kendisini iyi hissetmesine yardımcı olabilirler. 

Pasif/İlgisiz İzleyiciler: Mobbing davranışı karşısında herhangi bir 

tepkide bulunmayan bu grubun gerçekte hangi duyguya sahip 

olduklarını anlamak oldukça zordur. Ancak bunların ne 

düşündükleriyle ilgili araştırma yapılarak niyet ve duyguları 

anlaşılabilir. Olay karşısında ne yapacakları konusunda bilgi 

eksiklinden ötürü mü yoksa başka nedenlerle mi ilgisiz davrandıklarını 

anlamak, ancak onlarla yapılacak görüşmeler yoluyla anlaşılabilir. Bu 

grubun itirazları zorbaya engel olacak bir etki yaratabilir. Tersi 

durumda ise mağdurun yaşadığı travma ağırlaşacaktır. 

Daha basit anlatımla, çevrimiçi zorbalık, sadece zorba ve mağdur 

arasında yaşanan bir durum değildir. Doğrudan ve dolaylı olarak 

çevredeki diğer insanları da etkileyerek döngü içinde işlemektedir. Bu 

nedenle herkesin internet kullanımında etik kurallar ve çevrimiçi 

zorbalıkla savaşım hakkında bilinçlenmesi oldukça önemlidir.  

Zorba, mağdur ve izleyiciler olmak üzere 3 taraf arasında gerçekleşen 

çevrimiçi zorbalık çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. 

Ancak, yapılan bir çalışma ç e v r im i ç i  z o r b a l ı ğ ı  iki alt başlıkta 

ele almaktadır (Yenilmez ve Seferoğlu’ndan Akt. Seçkin, 2017: 
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79-80): 

Elektronik Zorbalık: Ç e v r i m i ç i  z orbalığın bu türü, şifreleri 

kırarak kişinin bilgilerine ulaşma (hacking) şeklinde gerçekleşen 

teknik olaylarla ilgilidir. Kişinin hesap bilgilerini ele geçiren taraf, 

kötü niyetli olarak başka kişilere mesaj gönderebilmekte ya da 

uygunsuz isteklerde bulunabilmektedir.  Mağdur hesabının ele 

geçirildiğini bilmediği ya da geç öğrendiği için sıkıntılı bir durumla 

karşı karşıya kalmaktadır. 

Elektronik İletişim Zorbalığı: Çevrimiçi zorbalığın bu türü, BİT 

(Bilgi İletişim Teknolojileri) aracılığıyla kişileri mesaj göndererek 

sürekli rahatsız etme, küçük düşürme, alay etme, izinsiz olarak 

fotoğrafını/videosunu yayınlama gibi davranışları içermektedir. Bu 

zorbalık türü, insan ilişkilerini içeren saldırı davranışlarını 

kapsamakta, mağdur açısından çok kötü sonuçlar 

doğurabilmektedir. 

Her iki zorbalık için de avantaj sağlama, kişinin teknoloji kullanım 

becerisine bağlıdır. Özellikle e lektronik zorbalık yapmak için kişinin 

ileri teknoloji kullanım becerisine sahip olması gerekmektedir. 

Ortalama teknoloji kullanım bilgisine sahip olmak bu tür zorbalık 

uygulamaları için yetersiz kalabilmektedir. Elektronik i letişim 

zorbalığı için de ileri teknoloji kullanım becerisi gerekli olmayabilir. 

Ortalama teknoloji kullanım becerisine sahip olmak çevrimiçi 

zorbalığın bu türü için yeterli olabilir ve birçok kişi istemesi 

durumunda, rahatlıkla elektronik i l etişim zorbalığı yapabilir. 
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Hladíková & Hurajová (2020: 187) alanyazında zorbalık ve çevrimiçi 

zorbalık dışavurumunun sınıflandırılmasında belirsizlik bulunduğunu 

belirtmekte ve ilgili kaynaklardan yola çıkarak çevrimiçi ve çevrimdışı 

alanlarda zorbalığın olası biçimleri ve dışavurumlarına ilişkin aşağıdaki 

tabloyu oluşturmuşlardır.  

Tablo 1. Zorbalık ve Çevrimiçi Zorbalığın Dışavurumu 

ZORBALIK ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK 

1. Karalama:  Karalama yoluyla, 

saldırgan, diğer kişi (zorbalık mağduru) 

hakkında yanlış bilgi vererek, 

kendisine daha iyi bir pozisyon 

“kazanmaya” çalışırken, karalama 

konusu, saldırıya uğrayan kişi özel 

hayatından veya iş hayatından olabilir.   

1. Kışkırtma: Bir İnternet tartışması, 

saldırgan bir dil kullanan ateşli bir 

tartışma, hakaret ve tehditlerdir. 

Genellikle, tartışma forumları, sohbet 

odaları ve benzerleri gibi kamuya açık 

iletişim ortamında gerçekleşir. 

2. Alay: Alay konusu bir saç modeli, 

giyim tarzı, bazı kişisel özellikler ve 

fiziksel kusurlar (kekemelik, şaşılık, 

obezite vb.) olabilir. Zorbalik mağduru 

belli bir süre sonra ekipten 

uzaklaşmaya başlar ve böylece 

izolasyona düşer ve bu da işteki 

performansını etkileyebilir. 

3. Taciz: SMS/MMS, e-posta, sohbet, 

sosyal ağlar aracılığıyla art arda 

saldırgan veya tehdit edici mesajlar 

göndererek mağdurun canını sıkmaktır. 

Saldırgan çok miktarda mesaj gönderir, 

tek taraflıdır, uzun süreli bir süreçtir ve 

mağdurlarda duygusal sıkıntıya neden 

olur. 

3. Önemli bilgilerin saklanması: 

Zorba, işte performans için önemli olan 

bilgileri saklayarak, diğer kişi için 

yapay olarak stresli durumlar 

yaratmaya çalışır.Baskı altında çalışan 

insanlar hata yapmaya, yanlış kararlar 

vermeye daha yatkın hale gelir. Bu 

sayede zorba, rakibinin güvenilmez ve 

beceriksiz bir çalışan olduğu imajını 

yaratmaya çalışır ve böylelikle kendi 

konumunu güçlendirmeye çalışır. 

3. Karalama, kötüleme: Mağdur ve 

onun çalışmasının sonuçları hakkında 

aşağılayıcı, gerçek dışı, saldırgan, alaycı 

sözlü, grafik veya işitsel içerikleri 

yayınlamak ve yaymak yoluyla 

gerçekleşebilir. Mağdur mesajların 

doğrudan alıcısı değildir, amaç itibarını 

zedelemek ve dostane ilişkileri bozmak 

veya mağdura yönelik olası sosyal zarar 

veya dışlanmadır.Örneğin mağdurların 

cinsel içerikli veya aşağılayıcı 

fotomontajları. 
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4. Bir çalışanın izalasyonu: Mağdurun 

karalanması, alay edilmesi veya negatif 

saldırılardan kaçınmak için sözde 

gönüllü izolasyonunun sonucudur. 

 

   

4. Taklit, kimlik hırsızlığı: 

Saldırganın kendini tanıtması ve 

mağdur adına hareket etmesi, olumsuz 

iletişim kurması, hakaret etmesi, 

başkalarına iftira etmesi, mağdurun 

kendisi tarafından gönderilmiş gibi 

uygunsuz, yanıltıcı, alaycı bilgi veya 

dosyalar göndermesidir. Saldırgan, 

mağdurun arkadaşlarıyla iletişim 

kurabilir ve sosyal ilişkilerde önemli 

hasara ve hatta yıkıma neden olabilir. 

Bu, belirli bir tür bilgisayar korsanlığı 

faaliyetidir. 

5. Yönetsel ve görevsel önlemler: 

Esas olarak üstler tarafından kullanılır. 

Çalışan, kısa aralıklarla niteliklerine 

uygun olmayan önemsiz işler yaptığı 

başka bir işyerine atanır. Çalışanın 

atanan işe olan ilgisinin kaybı, bu 

önlemlerin bir sonucudur. 

5. Gizli bilgilerin ifşası:  Mağdurla ilgili 

özel, gizli, mahrem bilgilerin rızası 

olmadan ifşa edilmesidir. Bu, mağduru 

utandıran, itibarını ve imajını zedeleyen 

verilerdir. 

6. Aşırı iş yükü: Çalışana gereksiz ve 

anlamsız görevler verilmesi veya 

sürekli olarak çalışanın yetenek ve 

yeterliliklerinin ötesinde yeni görevler 

verilmesi anlamına gelebilir. Bu, 

çalışanın aşırı yorulmasına ve sürekli 

baskı altında kalmasına neden olur. 

Amirin daha akıllı bir astı "ortadan 

kaldırmaya" veya "küçük düşürmeye" 

ve böylece kendi konumunu 

kazanmaya çalıştığı yollardan biridir. 

Aşırı iş yükü her zaman zorbalık ile 

ilgili değildir, ancak amir tarafından 

kötü iş organizasyonunun bir işareti 

olabilir ve bu da zorbalık oluşumunu 

destekleyen böyle bir atmosferin 

oluşmasına katkıda bulunabilir. 

6. Dışlama, dışında bırakma: Bir 

çevrimiçi gruptan veya çevrimiçi 

toplantılardan, çevrimiçi 

konferanslardan, toplantılar ve 

benzerlerinden kasıtlı olarak 

dışlanmaktır. Mağdurun doğrudan ve 

amaçlı olarak görmezden gelinmesi, 

dijital veri ve materyallere erişimin 

engellenmesidir. 

7. Aşırı eleştiri: Bu yöntem hem üstler 

hem de aynı seviyedeki çalışanlar 

tarafından kullanılır. Aşırı ve sürekli 

eleştiri sinir bozucudur ve zorbalığa 

uğrayan kişinin yeteneklerini 

7. Sinsi takip: Magduru ve sevdiklerini 

BİT araçları aracılığıyla izlemek veya 

gizli gizli takip etmektir. Bir siber 

saldırgan, şantaj dışında sürekli olarak 

taciz edici ve tehdit edici mesajlar 
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sorgulamasına neden olur, özgüvenini 

azaltır. Eleştiri haklı veya çoğunlukla 

haksız olabilir ve zamanla genelleşir, 

sonuçta ilgisizlik, istifa, verilen 

görevlerin yetersiz performansı ve en 

kötü durumda işyerinden “gönüllü” 

veya “gönülsüz” olarak ayrılma ile 

sonuçlanır. 

gönderir. Bu mesajlar son derece 

incitici, saldırgan ve aşağılayıcıdır. 

Saldırgan genellikle kimliğini anonim 

iletişim araçlarının arkasına saklayabilir. 

8. Cinsel taciz: Bunlar, çoğunlukla 

üstleri tarafından cinsel tacize maruz 

kalan kadınlar, nadiren erkeklerdir. 

Birinin sevgisini belirtmesi ile çeşitli 

biçimlerde olabilen gerçek tacizi ayırt 

etmek önemlidir. Örneğin, cinsel 

ilişkiyi düşündüren sözlü hakaret; 

birinin iradesine karşı tensel temas; 

daha ciddi durumlarda cinsel ilişki için 

baskı yapmak vb. 

8. Mutlu tokat: Bu, mağdurun alay 

edildiği veya fiziksel saldırıya uğradığı 

anlarda (çoğunlukla akıllı telefonda) 

kaydedildiği gerçeğinden oluşan özel bir 

olgudur. Daha sonra, kayıt internette 

yayınlanır ve viral olarak dağıtılır. 

Mağduru şaşırtmak ve uygunsuz 

davranış yoluyla öz kontrolünü 

kaybetmesine izin vermek ve ardından 

olumsuz tepkisini filme almak ve 

yayınlamak da bir alternatiftir. Kurbanın 

intiharına bile yol açabilecek ölümcül 

sonuçları vardır. 

9. Fiziksel saldırılar: İşyerinde 

nadiren meydana gelirler çünkü 

yukarıda belirtilen noktaların aksine 

fiziksel saldırı yasalarca 

cezalandırılabilir. 

9. Siber tehditler: Bunlar, yazarlarının 

zarar veya şiddete neden olma niyetinde 

olduğuna dair genel veya özel olarak 

endişe uyandıran elektronik 

materyallerdir. Bilgisayar korsanlığı 

saldırıları, virüsler, kötü amaçlı 

yazılımlar göndermek, bir e-posta 

kutusunun çökmesine neden olacak 

binlerce e-posta mesajının aynı anda 

gönderilmesi için otomatik programlar 

oluşturmak veya hesapları bloke etmek 

vb. teknolojik saldırılardır. Siber 

tehditler arasında kimlik avı ve 

dolandırıcılık (özellikle banka hesapları 

için parola almaya çalışmak) da yer alır. 

Kaynak. Hladíková & Hurajová, 2020: 190-192. 

 

Özetle; kışkırtma, taciz, karalama, kötüleme, taklit, kimlik hırsızlığı, 

gizli bilgilerin ifşaası, dışlama, dışarıda bırakma, sinsi takip, mutlu 
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tokat, siber tehditler gibi eylemler çevrimiçi zorbalık tanımı kapsamına 

girmektedir. Çevrimiçi z orbalığa ilişkin yapılan araştırmaların sayısı 

her geçen gün artmaktadır. Teknolojik gelişmeler de bu tür 

davranışların etki alanını genişletmektedir. Bireylerin sosyal, 

akademik ve duygusal yaşamlarını yıkmaya yönelik bu tür 

davranışlara bireyin neden yöneldiğinin saptanması da oldukça 

güçtür. Kin, nefret, kıskançlık, kişilik bozukluğu, aşağılık duygusu, 

duygusal yetkinlik ve duygusal zeka gelişiminde zayıflık, güce tapma 

bu nedenlerden kimilerini oluşturmaktadır. 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle sosyal 

ağların ortaya çıkışı zorbalık eylemini siber ortama taşımıştır. Sosyal 

ağların karakteristiğinin, kişilerin kendini ifşa etmeye motive ettiği 

görülmektedir. Kendini ifşa davranışının ise siber zorbalığa uygun bir 

ortam hazırladığı görülmektedir (Jain & Agrawal, 2020:151). Hiç 

kuşkusuz, teknolojik gelişmeler, insanlar arasındaki iletişimin biçim ve 

yoğunluğunu farklılaştırmıştır ve insan yaşamına yaptığı olumlu   

katkılar oldukça önemlidir.  Ancak, bir araç olarak düşünüldüğünde, 

teknolojik gelişmeler insanların yaşamını zora sokmaya da aracılık 

etmektedir. Teknolojinin yanlış kullanımının insanlara verdiği zararlar 

konusunda farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu farkındalık 

oluşturma eyleminden, başta aileler olmak üzere, okullarda yönetici ve 

öğretmenler, arkadaşlık ortamında akranlar, medya vb. sorumludur. 

Devletin sorumluluğu ise daha karmaşıktır.  Devletin sorumluluğu, 

yasal düzenlemeyle sınırlı değildir. Farkındalık eğitimi vermek, bu tür 

davranışları önlemeye yönelik toplumsal ve ahlaki algı oluşturmak da 
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devletin sorumluluk alanı içindedir. 

Siber zorbalığın ana nedenleri olarak çevrim içi medya araçlarında 

harcanan zaman, çevrim içi gerçekleştirilen etkinliklerin çeşitliliği ve 

kişisel bilgilerin paylaşılması gibi riskli internet kullanımı 

gösterilmektedir (Müller vd., 2018: 94; Aizenkot, 2020). Bu doğrultuda 

kullanılan sosyal medya platformlarının sayısı aynı zamanda çevrim içi 

geçirilen süreyi arttıracağından siber zorbalığın bir nedeni olarak ifade 

edilebilir. Diğer yandan kişisel bilgilerin paylaşılması konusu, özellikle 

belirli bir yaştaki çocuklarda daha fazla yaşanan bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sekiz yaş ve üstü çocukların gizli kişisel 

bilgileri paylaşım eğilimi sonucu siber zorbalık yaşama ihtimallerinin 

daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca riskli internet 

davranışının başka bir deyişle kişisel bilgilerin paylaşımının, kendini 

açma davranışı ile ilişkili olduğu da ifade edilebilir. Buna göre kendini 

ifşa eğilimi yüksek olan çocukların ya da gençlerin sosyal ağlar 

aracılığıyla siber zorbalık ile karşı karşıya kalma ihtimallerinin yüksek 

olduğu görülmektedir (Aizenkot, 2020: 6-7).   

Sosyal medyada aşırı zaman geçirmenin temel nedenlerinden biri 

sosyal medya bağımlılığıdır. Bu açıdan sosyal medya bağımlılığı ile 

siber zorbalığın çevrim içi aşırı zaman harcama değişkeni ile dolayımlı 

bir ilişkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Yapılan bir çalışmada çevrim 

içi olarak daha fazla zaman geçiren, sosyal medya bağımlılığı puanı 

yüksek erkeklerin siber zorbalık eylemi gerçekleştirme olasılıklarının 

yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Giordano, Prosek & Watson, 

2021).  
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Üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada, siber zorbalığın 

nedenleri ilişki sorunlarıyla ilgili ve ilişki sorunlarıyla ilgili olmayan 

şeklinde iki farklı kategoride tanımlanmıştır. Buna göre romantik 

ilişkilerde yaşanan siber zorbalığın; ayrılık, kıskançlık ve 

hoşgörüsüzlük gibi gerekçelerden kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Ayrılık sürecinde ilişkinin taraflarından birinin diğerine yönelik 

yürütmüş olduğu zorbalık web siteleri, kısa mesajlar, e-posta ya da 

bloglar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde kıskançlık 

davranışının, ilişki sorunlarından kaynaklı siber zorbalığın önemli bir 

tetikleyicisi olduğu dikkat çekmektedir. Buradaki ilişki, romantik 

ilişkiler olabileceği gibi arkadaşlık ilişkileri de olabilmektedir. 

Arkadaşının başarısını, popülaritesini çekemeyen kimseler ile 

partnerini diğer arkadaşları ile paylaşamayan kimselerin kıskançlık 

kaynaklı siber zorbalığın faili olabildikleri görülmektedir. Bir diğer 

ilişki sorunu olan hoşgörüsüzlük ise cinsiyet, din, cinsel yönelim, 

engellilik gibi konularda önyargılı yaklaşımlar sonucu ortaya 

çıkabilmektedir (Hoff & Mitchell, 2009: 655-657). 

Siber zorbalığın aynı zamanda mağdur kimsenin sosyal medya 

kullanım davranışlarından kaynaklı olabileceği dikkat çekmektedir. 

Argo, çıplaklık vb. uygunsuz içerik paylaşımında bulunan bireylerin 

riskli sosyal medya kullanımı bağlamında siber zorbalığa maruz kaldığı 

tespit edilmiştir. Özellikle Facebook’ta bireyler olumsuz nitelik 

barıdıran içerikleri paylaşması sonucu, diğerleri tarafından aşağılanma 

ya da dalga geçilme gibi eylemlerle karşılaşabilmektedir. Bununla 

birlikte, sosyal ağlarda bulunan arkadaşların sayıca çokluğu kimi 
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zaman tanışıklık olmaksızın gerçekleşebileceğinden kişinin siber 

zorbalığa maruz kalma durumunu arttırabilmektedir. Arkadaşların 

sayıca cokluğu, paylaşılan içeriğin dolaşım hacmini arttıracağı gibi 

kontrol yeteneğini de zayıtlatacaktır (Peluchette vd., 2015).  

Siber mağduriyetin en fazla yaşandığı ortamın Facebook olduğu tespit 

edilmiştir (Peluchette vd., 2015). Buna göre Facebook’ta harcanan 

zaman arttıkça siber zorbalığa uğrama ihtimalinin arttığı söylenebilir 

(Kokkinos & Saripanidis, 2017).    

Çalışmalar, yaşamının herhangi bir döneminde siber zorbalığa maruz 

kalan kimselerin ilerleyen süreçte siber zorbalık davranışında bulunma 

ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmektedir (Lozano-Blasco, Cortés-

Pascual & Latorre-Martínez, 2020; Yokotani & Takano, 2021).  Ayrıca, 

çevrimçi zorbalığın en önemli nedenlerinden birisi de, bilgi 

eksikliğidir.  Toplumun üyeleri olarak bireylerin bu konu da 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çoğu k e z  birey sanal ortamda   

yaşadığı olumsuzluklan aile y a  d a  diğer yakınlarıyla 

paylaşmamakta, ne yapması gerektiğini bilmediği için de çaresizlik 

yaşamaktadır. Horzum ve Ayas'ın Willard (2002)'dan aktardığına 

göre (Akt.Seçkin, 2017: 84), Çevrimiçi zorbalığa başvuranların bu 

davranışlara yönelme nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Ç e v r i m i ç i  z orbalar, yakalanmalarını çok düşük bir olasılık 

olarak görmekte, bu yüzden de rahat davranmaktadırlar, 

2. Zorbalar, mağdurlara hiçbir biçimde  fiziksel zarar 

vermediklerini düşünmektedirler, 
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3.   Başkalarının da Çevrimiçi zorbalık davranışı yaptıklarından 

yola çıkarak, bu davranışı etik dışı olarak görmernektedirler, 

4.  Çevrimiçi zorbalık yapanlar, kendilerine zorbalık yapanlardan 

intikam almak için de bu davranışa başvurabilmektedirler. 

 

Dolayısıyla çevrimiçi zorbalığa başvuranların, ruhsal açıdan 

duyarsız, verdikleri zararın yıkıcılığı konusunda acımasız oldukları 

anlaşılmaktadır. Yakalanmayacakları konusunda kendilerini güven 

içinde hissetmeleri ise onları daha da pervasızlaştırrnaktadır. 

Konuyu ahlaki açıdan meşrulaştırmaları ise vicdani sorumluluktan 

kurtulmalarını sağlamaktadır. 

Çevrimiçi zorbalık, çocuk ve gençlerin internet ortamında karşı karşıya 

olduğu risklerden biridir. Bir başka araştırma, UNICEF’in Çevrimiçi 

Genç Türkiye araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’deki gençlerin 

internette gezinirken karşılaştıkları güvenlik riskleri arasında, zararlı 

yazılımlar, kişisel bilgilerin paylaşılması, yetişkinlere göre içeriğe 

ulaşma ve çevrimiçi zorbalık yer almaktadır. Türkiye’de ortaokul 

öğrencilerinin çevrimiçi zorbalık konusundaki algı ve farkındalıklarını 

ölçmeyi amaçlayan ve Kocaeli Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın 

desteğiyle yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 

öğrencilerin yaklaşık %12’si sözlü çevrimiçi zorbalığa maruz kaldığını 

söylemektedir. Öğrencilerin yaklaşık %10.5’i ise sözlü çevrimiçi 

zorbalık yaptığını ifade etmektedir. Çevrimiçi zorba ve mağdur olma 

oranlarının en yüksek olduğu ilin İstanbul olduğu görülmektedir. 

İstanbul’da çevrimiçi mağdur oranının %20’ye yaklaştığı, çevrimiçi 

zorba olma oranının ise %15’i geçtiği göze çarpmaktadır. (Akca 
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Baştürk, 2015).  

3. TÜRKİYE ÖZELİNDE ÇEVRİMİÇİ ZORBALIKLA 

SAVAŞIM 

Çevrimiçi zorbalık hakkında yapılan pek çok araştırma bu duruma 

maruz kalan bireylerin daha çok çocuklar ve gençler olduğunu 

göstermektedir. Bu grubun aynı zamanda internet ortamını etkin 

biçimde kullanan grup olduğu düşünüldüğünde, çevrimiçi zorbalığın 

faili ve mağduru olma durumunun internet kullanım oranıyla olan 

ilişkisi de ortaya çıkmaktadır.  

İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Oxford Üniversitesi’nin birlikte 

yürüttüğü “Dijital Vatandaşlık” projesi kapsamında gerçekleştirilen 

araştırmaya göre Türkiye'de en yaygın olarak görülen çevrimiçi zorbalık 

türü, izni olmadan aranmak ya da mesaj almaktır. Öyle ki katılımcıların 

%25'i bu çevrimiçi zorbalık türüne maruz kaldığını, katılımcıların yüzde 

7'si ise bu çevrimiçi zorbalık yaptığını söylemektedir. Aynı araştırmaya 

göre cinsel çevrimiçi zorbalığa maruz kalanların oranı yüzde 12’dir. 

Cinsel çevrimiçi zorbalık yaptığını kabul edenlerin oranı ise %  3’tür. 

Kişisel verilerinin izni olmadan ele geçirildiğini söyleyenlerin oranı 

da yüzde 12 iken sosyal medyada linç yediğini söyleyenlerin oranı yüzde 

7 olarak kayıtlara geçmiş durumdadır. Yapılan saha araştırmalarındaki 

çarpıcı noktolardan biri de Türkiye'de internete ilişkin farkındalığın 

olmayışıdır Örneğin "nefret söylemi"nin ne olduğunun farkında olanların 

oranı yüzde 40’tır. Bu noktada ise eğitim ve yaş devreye girmektedir. 

Üniversite eğitimini tamamlamış olanların yüzde 63'ü nefret söylemiyle 
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ilgili tabirleri bilirken, ortaokul mezunlarının yalnızca yüzde 32'si bu 

kavramlardan haberdardır. Öte yandan, 55 yaş üstü kişilerin yalnızca 

yüzde 23'ü internetteki nefret söylemi gibi durumların farkındadır 

(https://kisadalga.net/haber/detay/turkiyenin-dijital-vatandaslik-raporu-

yayinlandi_17720, 2021). 

Nitekim, çevrimiçi zorbalıkla savaşım bağlamında, Türkiye’deki 

durum özellikle sivil toplum açısından henüz önem kazanmasa da 

eğitim dünyasında Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

TÜBİTAK’ın  da desteğiyle kimi önemli projeler yürütülmeye 

başlanmıştır. Bunlardan biri YEĞİTEK Genel Müdürlüğü’nün de ortağı 

olduğu 2014-16 yılları arasında yapılan “Stratejik Ortaklıklar/ KA2” 

alanındaki Siber Zorbalıkla Mücadele projesidir.  9-16 yaş arasındaki 

çocukların, İnternet ortamının güvenli kullanımını sağlamayı 

amaçlayan projenin hedef kitlesi arasında ebeveyn ve öğretmenler de 

yer almaktadır. Proje kapsamında mobil uygulaması da olan bir  “Siber 

Güvenlik Oyunu” yapılmıştır. EBA market ve Google’de yer alan 

ve  senaryo, grafik ve kodlama çalışmaları Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri (YEĞİTEK) tarafından yapılan uygulamayla, öğrencilere 

güvenli internet kullanımını oyun yoluyla aşılamayı hedeflerken siber 

alemde güvende olmalarını sağlayacak öğütler verilmektedir. Yine 

proje kapsamında öğrenciler ve ebeveynler için de Güvenli İnternet 

kullanımıyla ilgili kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu konudaki diğer bir 

proje de yine Avrupa Birliği desteklidir. Vahide Aktuğ Ortaokulu’nun 

çok uluslu projesinde çevrimiçi zorbalıkla ilgili bilgilendirme işlevi 

gören http://www.clearcyberbullying.eu sitesiyle birlikte çevrimiçi 
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zorbalıkla savaşım yöntemi olarak drama konusunda hazırlanmış bir 

çıktı da yer almaktadır. Kimi okulların web sitelerinde çevrimiçi 

zorbalıkla ilgili bilgilendirme bölümleri yer almaya başlamışken bazı 

okullarda da gençlerin bu konuda farkındalık kazanmaları için video ve 

animasyonlar da hazırlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK destekli başka 

bir farkındalık projesi de çevrimiçi zorbalıkla ilgili kamu spotları 

hazırlayan ve bu konuda çözüm yöntemi olarak da ‘Medya 

Okuryazarlığını’ gündeme getiren “Türkiye’de Temel Eğitim 

Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: 

Gençlerin ‘Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa 

İlişkin Alan Çalışması”… Proje kapsamında kamu spotlarının yanı sıra 

bilgilendirici rehberler de hazırlanmıştır (http://siberzorbalik.net/ 

?p=duyurular&id=155, 2022). 

 

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, dünya 

nüfusunun yüzde 42'sinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, 

bunların yüzde 20'sinin her gün çevrimiçi zorbalığa maruz kaldığını 

vurgulamaktadır. Nurhan Demirel, Türkiye'de çevrimiçi zorbalık 

kavramının pek bilinmediğini, kullanıcıların da maruz kaldıkları hangi 

içerik ve davranışların bu kapsama girdiğinin bilincinde olmadıklarını 

ifade ederek, internet ortamında yapılan tehdit, şantaj, hakaret, 

aşağılama, taciz, dışlama, 'trol'lemek, dedikodu gibi olumsuz ve hedefli 

saldırgan davranışların çevrimiçi zorbalık kapsamına girdiğini ifade 

etmektedir. Dijital taciz ve çevrimiçi zorbalık mağduru çocuklar ne 

yazık ki bu konuda ne yapmaları gerektiğini bilmemektedirler. Her ne 

kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak olsa 
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da çocuklar yaşlarını büyük göstererek sosyal ağlara üyedir. Dünyada 8 

milyonu aşkın çocuğun sosyal ağlara üye olduğu tahmin edilmektedir 

ve ne yazık ki sosyal medyada yer alan içerikler onların gelişimini ve 

ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çocukların sosyal medyada 

yaşlarına uygun olmayan müstehcen içerikler, aşırıya kaçan futbol 

holiganlığı, yalan haberler, siyasi propaganda, nefret söylemi, 

bağımlılık yaratan tasarımlar, hakaret ve küfür gibi olumsuz örnek 

oluşturan içeriklere maruz kaldıklarını belirten Nurhan Demirel, aynı 

zamanda pedofilinin de çocukların online dünyada güvenliğini tehdit 

eden en önemli sorunlardan biri olduğunu dile getirmektedir. Demirel, 

zararsız bir takipçi ya da arkadaş gibi görünen bu kişilerin, çocuklara 

şantaj ve tehditle her istediklerini yaptırabildiklerine işaret ederek, 

çevrimiçi zorbalığın ulusal olarak ele alınması gereken ciddi bir sorun 

olduğunu vurgulamaktadır (http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ 

sosyal-medya-kullanicilarinin-yuzde-20si-siber-zorbalik-magduru-

41112068; ,2019). 

 

Siber zorbalığın ana mağdurları çocuklar ve gençler olduğundan 

konuya yönelik UNICEF’in çalışmaları dikkat çekmektedir. UNICEF 

Türkiye, çevrim içi zorbalık ya da endişe durumunun varlığına yönelik 

Uluslararası Çocuk Yardım Hattı ile iletişime geçme önerisinde 

bulunmaktadır. Türkiye’de bu bağlamda “guvenliweb.org.tr”, 

“guvenlicocuk.org.tr” gibi yardım hatları bulunmaktadır (UNICEF 

Türkiye, 2022) 

 

Ayrıca Avukat Fehmi Ünsal Özmestik de "Siber Zorbalık/Siber 

Mobbing" olarak tanımlanan bazı eylemlerin, Türk Ceza Kanunu 

http://www.hurriyet.com.tr/
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kapsamında belirli suç tipleri adı altında hapis cezasının bulunduğunu 

belirtmektedir. Eylemleri yapanlara da bunların suç olduğu bilincinin 

aşılanması gerektiğini vurgulayan Özmestik, Kurban/Mağdur ve 

yakınlarının çevrimiçi –siber- zorbalıkla karşılaşmaları halinde ilk 

olarak soğukkanlı davranmaları ve çevrimiçi zorbalığa ilişkin delillerle 

hukuki danışmanlık alması gerektiğine dikkat çekmektedir. Özmestik, 

acil durumlar için savcılıklara, kolluk birimlerine de ihbar ya da 

şikayette bulunularak hukuki sürecin başlatılabileceğini ifade 

etmektedir. Eylemin hangi kanallardan ya da hesaplardan, hangi 

yöntemlerle yapıldığı, kişinin kimliğinin bilinip bilinmediği 

hususlarının önemli olduğuna işaret eden Özmestik, "Yaşanılan her 

olaya göre hukuki süreçte takip edilmesi gereken yöntemler farklı 

olabilmektedir." değerlendirmesinde bulunmaktadır. Özmestik, bazı 

durumlarda daha hızlı ve efektif sonuç alınabilmesi için bir seçenek 

olarak Siber Zorbalık/Siber Mobbing’i yapan kişiyle hukuki süreç 

başlatılmadan önce yapılacak karşılıklı konuşmalar ve etkileşimle 

sorunun çözülmesinin düşünülebileceğini söylemektedir. Uzlaşma 

yoluyla amaçlanan temel şeyin karşılıklı öfke patlamalarını engellemek 

ve sorunu temelinden çözmeye çalışmak olduğunu anlatan Özmestik, 

"Uzlaşmak, Kurban/Mağdurun yaşamış olduğu kişisel travmanın da 

azalmasını sağlayabilir ancak bu yöntemin kişiye ve olaya göre 

değişiklik gösterebileceği şüphesidir." ifadesini kullanmaktadır.  

 

Bu bağlamda, internet kullanıcıları “öz denetimin” kendilerinde 

olduğunu bilmeli ve bu bilinçle hareket etmelidirler. Böylece sanal 
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ortamın tehdit ve saldırılarına maruz kalma olasılığı, sahip olunan bu 

bilinçle yok denecek kadar azalacaktır. 

Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcı hukukî yollardan hakkını aramak 

için ilk olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunup yasal süreci 

başlatabilmektedir. Bunun yanında özellikle sosyal paylaşım siteleri ve 

benzeri internet siteleri üzerinden siber zorbalık, kişilik hakkı ihlali, 

özel hayatın gizliğini ihlal eden içeriklerle karşılaşılmış olması 

durumunda “uyar-kaldır” yöntemiyle yasadışı veya zararlı içeriğin 

kaldırılmasına yönelik bildirimler önce içerik ya da erişim sağlayıcıya 

iletilerek ilgili içeriğin kaldırılması için ihtarda bulunulmalıdır. İlgili 

sitelerin bildirim seçeneğinden şikâyet süreci başlatılarak sorunun 

giderilmesi talep edilebilmektedir. İnternet sitelerinin bilgilerine 

ulaşmak için internet.btk.gov.tradresinde bulunan site bilgileri sorgu 

sayfasından yararlanılabilir. Bu adreste yayınlanan “İnternet İçerik 

Şikâyet Süreçleri ve İletişim Bilgileri” linkinden popüler sosyal ağların 

iletişim bilgileri ve izlenmesi gereken yol internet kullanıcılarına 

sunulmuştur (https://siberzorbalik.com.tr/siber-zorbalik-nedir, 2022). 

İnternet üzerinden karşılaşılan intihara yönlendirme, çocukların cinsel 

istismarı, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, 

müstehcenlik, özel hayatın gizliliği, yasal olmayan içeriklere mücadele 

için doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun İnternet sitesi 

üzerinden (https://www.ihbarweb.org.tr) ihbar yapılabileceğine dikkati 

çeken Özmestik, Siber Zorbalık/Siber Mobbing’e maruz kalan kişilerin, 

kişilik hakları ihlalinin önlenmesi, saldırıya son verilmesi, hukuka 

aykırılığın tespitinin istenmesi gibi taleplerinin yanında zarara uygun 

http://internet.btk.gov.tr/
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olarak maddi-manevi tazminat davası da açılabileceklerini 

kaydetmektedir  (http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/sosyal-medya-

kullanicilarinin-yuzde-20si-siber-zorbalik-magduru-41112068, 2019).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Zorbalık; vurma, itme, sarkıntılık etme, lakap takma, korkutma, 

ırkçı/ayrımcı imalarda bulunma, nahoş şakalarla ya da taklidini yaparak 

birisini utandırma, biri hakkında dedikodu/yalan haber yayma gibi 

şekillerde gerçekleşebilir. Zorbalığı dijital teknolojiler yardımıyla 

çevrimiçi ortamda gerçekleştirileni ise çevrimiçi zorbalık olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, zorbalık, güç kullanarak, 

korkutarak, tehditya da zorlamayla başkaları üzerinde egemenlik 

empoze etmek demektir. Çevrimiçi zorbalık kavramı ise geleneksel 

zorbalıktan yöntemsel olarak farklılık göstermektedir. Resmi olarak 

tanımlamak gerekirse çevrimiçi zorbalık, bilgisayar, cep telefonları ve 

diğer elektronik cihazlar aracılığıyla verilen, “kasıtlı ve tekrarlanan 

zararlar”dır. Bu tanım yalın, kısa ve çevrimiçi zorbalığın  önemli 

etmenlerini kapsadığı için en çok tercih edilen tanımdır. Tanımın 

kapsadığı en önemli etmenler ise şöyle sıralanmaktadır; 

Kasıtlı: Davranış kasıtlı olmalıdır, kazara değil. 

Tekrarlanan: Zorbalık diğer olaylardan ayrılmış bir olayı değil, bir 

davranış biçimini yansıtmaktadır. 

Zarar: Hedef zarar gördüğünün farkında olmalıdır. 

Bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer elektronik aletler: Bu etmen de 

çevrimiçi zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayıran etmendir. 
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Söz konusu tanımlamayı çocukların ve gençlerin gündelik yaşamlarına 

uyumlandırarak yapmak gerekirse; çevrimiçi zorbalık, bir kişinin bir 

başkası hakkında çevrimiçi olarak tekrar tekrar alay etmesi, e-posta ya 

da kısa mesaj yoluyla sataşması ya da bir kişinin kendi profilinde bir 

başkası hakkında hoş olmayan gönderiler paylaşması olarak 

tanımlanabilir. Zarar verici yorumlar, tehditler, söylentiler ve çevrimiçi 

dolaştırılan fotoğraf ya da videolar da çevrimiçi zorbalık tanımı içinde 

yer almaktadır. 

 

 

Kaynak: 

http://img.eba.gov.tr/900/96d/cdf/caa/bdb/564/8fd/b47/2a3/bcb/ed9/4f2/fc7/9a0/001/

90096dcdfcaabdb5648fdb472a3bcbed94f2fc79a0001.jpg, 2022. 

 

Çevrimiçi zorbalığın duygusal ve davranışsal sonuçları irdelendiğinde 

ise, çevrimiçi zorbalığı önemli kılan noktanın, yaygınlığından çok 

verdiği zararların büyüklüğüne dikkat çekilmesi gerekliliği açıktır. “EU 

Kids Online 2020” Raporunda belirtildiği üzere, Avrupa’da 9-16 yaş 
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arası çocuklarla yapılan anketler sonucu internet erişimi, çevrimiçi 

uygulamalar, çevrimiçi beceriler, çevrimiçi riskleri ve fırsatları 

haritalandıran çalışma kapsamında, anket için 19 Avrupa ülkesinde, 

25.101 çocukla görüşülmüş olup; 2017 sonbahar ve 2019 yaz arasında 

işbirliği yapılmıştır. Raporda özellikle dört ana alanı açıklanmıştır. 

Bunlar: Erişim, uygulamalar ve beceriler, riskler ve fırsatlar ve sosyal 

bağlamdır. Söz konusu araştırmanın araştırmasının sonuçlarına göre, 

çocukların karşılaştığı çevrimiçi riskler arasında verdiği duygusal zarar 

çok büyük olmasına karşın en az rapor edilenlerden biri çevrimiçi 

zorbalıktır (https://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2020/02/28/eu-

kids-online-2020-anket-sonuclari, 2022). Çevrimiçi zorbalık ergen 

bireyleri, duygusal olarak yaralar, özgüvenlerini zedeler ve kişilik 

gelişimlerini olumsuz etkiler. Bu bağlamda, çevrimiçi zorbalığa maruz 

kalma ya da kurban olmanın sonuçları, duygusal ve davranışsal 

sonuçlar olarak ayrılır. Yine TÜBİTAK’ın desteğiyle yürütülen 

çevrimiçi –siber- zorbalık projesinin sonuçlarına göre, çevrimiçi 

zorbalığın duygusal sonuçları arasında ilk sıralarda; kızgınlık (%74), 

endişe (%58), üzüntü (%47) hayal kırıklığı (%36) yer almaktadır. Bu 

duygular okul yaşamını, arkadaş ve aile ilişkilerini de etkilemektedir. 

Çevrimiçi zorbalığa dahil olan bireyler arkadaşlarına karşı güven 

duygularını yitirdiklerini ve kendilerini yalnız hissettiklerini ifade 

etmektedirler. Ayrıca derslere karşı ilgisizlik, konsantrasyon düşüklüğü 

ve uyku bozukluğu gibi sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

duygusal sonuçlar, öğretmenler ve anne-babaların çevrimiçi zorbalığı 

saptaması açısından da önemli işaretlerdendir. Çevrimiçi zorbalık 

çocuk ve ergenlerin davranışlarını da biçimlendirmekte, hem zorbalar 
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hem de mağdurlar yaşadıkları durum sonucunda farklı davranışlar 

sergileyebilmektedir. Aynı araştırma, çevrimiçi zorbalığın davranışsal 

sonuçları arasında genellikle arkadaşlarına söylemek, kaçmak ve 

misilleme yapmak gibi davranışların ilk sıralarda yer aldığını 

göstermektedir. Çevrimiçi zorbalığın yarattığı öfke ve hayal kırıklığı 

gibi duygular bazı öğrencileri misilleme yapmaya sevk etmektedir. 

Çevrimiçi zorbalığa maruz kalan erkek öğrencilerin %30,5’i, kız 

öğrencilerin ise %16’sı “misilleme” yoluyla zorbaya karşılık 

vermektedir. Bu durumda mağdurlar, çevrimiçi zorba konumuna 

geçmekte ve bu da çevrimiçi zorbalığın artarak devam etmesine neden 

olmaktadır. İnternet kullanım konusunda bilinçli olan bireyler ise 

çevrimiçi zorbalık karşısında, çevrimiçi içeriği engellemek, çevrimdışı 

görünmek ya da söz konusu içeriği ve sahibini şikayet etmek gibi 

çözümler geliştirebilmektedir. Öte yandan öğrencilerin %32’si 

çevrimiçi zorbalık karşısında “kanıt içeriği silme”yi tercih etmektedir. 

Oysa, içeriği silmek yerine güvendiğimiz bir yetişkinle paylaşmak, 

çevrimiçi zorbalığı durdurmak açısından daha doğru olacaktır.  

Nitekim, çevrimiçi zorbalık sürece dahil olan herkesi olumsuz 

etkilemektedir. Çevrimiçi zorbalık, yalnızca zorbalar ve mağdurlar 

arasında yaşanan bir durum değildir. Çevrimiçi zorbalık, sürece 

herhangi bir biçimde katılan ve tanık olan herkese ciddi zararlar 

verebilmektedir. Çevrimiçi zorbalık sürecinin önemli parçalarından biri 

de “izleyiciler” ya da zorbalığa “tanıklık edenler”dir. Bunların yanı sıra 

zorbalığı başlatmayan, ancak bu sürece zorbalık yaparak katılanlar da 

vardır. Zorbalığın, farklı kategoriler içinde ve bağlantılı biçimde 
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gerçekleşmesine çevrimiçi zorbalık döngüsü denmektedir. Bu döngüde, 

çevrimiçi zorbalığın durdurulması konusunda en önemli rol 

izleyicilerdedir. Çünkü izleyiciler, zorbalık içeren paylaşımları 

beğenerek ya da yeniden paylaşarak çevrimiçi zorbalığı yayabilecekleri 

gibi, bu paylaşımlara karşı çıkarak zorbalığı durdurmak gibi bir güce de 

sahiptir. Dolayısıyla, izleyicilerin, mağdura destek verici yönde 

güçlendirilmesi çok önemlidir. 

Bu bağlamda, konunun ve elbette savaşım yöntemlerinin daha sık 

tartışılması için akademik çalışma ve projelerin yanı sıra 13 Reasons 

Why örnekliğinde olduğu gibi bilindik kimi yöntemlerin kullanılması 

da önemlidir. Çünkü her türlü ç e v r i m i ç i  z orbalık davranışının, 

m ağdur üzerinde yıkıcı etkiler yarattığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Çevrimiçi zorbalıkla başa çıkmanın ne kadar zor olduğu a ç ı k t ı r .  

Bu doğrultuda yapılması gereken en önemli şeylerden biri farkındalık  

yaratmaktır. Farkındalık yaratmak çevrimiçi zorbalığın okulda 

öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında açıkça tartışılabilecek 

ortamlar hazırlanması, bu ortamlarda çevrimiçi zorbalığın olumsuz 

sonuçlarının ve önleme yollarının tartışılması, öğrencilerin 

öncülüğünde farkındalığı arttırmaya yönelik çeşitli etkinliklerin 

düzenlenmesidir. Bir başka yapılması gereken ortak anlayış 

geliştirmektir. Okullarda çevrimiçi zorbalığa yönelik ortak bir anlayış 

geliştirmek için öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla 

çevrimiçi zorbalıkla savaşım ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelere 

bağlı hareket edilmesi, belirlenen kuralların çevrimiçi zorbalığın faili 

ya da mağdurunun kim olduğuna ya da cinsiyetine bakılmaksızın 
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tolerans gösterilmeden uygulanmasıdır. Konuyla ilgili olarak, empati 

eğitimleri d e  verilmelidir. Bu önlemler, yasal düzenlemelerle 

desteklenmeli, çevrimiçi zorbalık yapmanın bir bedeli olduğu 

açıklanmalıdır. www.eba.gov.tr gibi çevrimiçi zorbalık üzerine 

bilgilendirici internet sitelerinin yanı sıra, özellikle Okul-Öğrenci-Aile 

üçgeninde çevrimiçi zorbalığa yönelik önleyici çalışmalar, söz konusu 

çevrimiçi zorbalığı önleyici çalışmalarda okul yönetimi ve 

öğretmenlerin üstlenebileceği görevler, öğrencilere yönelik eğitsel ve 

sosyal programlar, akran destek çalışmaları, dijital yurttaşlık ve bilinçli 

internet kullanımı, öğrenciler için çevreimiçi z orbalığı önlemek 

amacıyla neler yapabilecekleri, annebabalara yönelik eğitimler, 

annebabaların çevrimiç zorbalıkla nasıl mücadele edebilecekleri 

konularında aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi ve çevrimiçi zorbalıkla 

savaşımda izlenebilecek hukuki yolların herkes tarafından bilinmesi 

gerekmektedir. 

Özetle, çevrimiçi zorbalıktan korunmanın ipuçları;  

▪ Her şeyden önce iletişim araçları ve internet bilinçli 

kullanılmalıdır. 

▪ Ele geçirilmesi ve tahmin edilmesi zor kullanıcı şifresi 

belirlenmelidir. 

▪ Güvenlik (antivirüs vb.) yazılımları güncel olmalıdır. 

▪ Yüz yüze ilişkilerdeki etik kurallar sanal ortamda da aynıyla 

uygulanmalıdır. 
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▪ Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları okumamak, 

onaylamamak, paylaşmamak ve engellemek sizi her zaman 

daha güvenli kılar. 

▪ Kişisel bilgileriniz size özeldir, başkalarıyla paylaşılmama-

lıdır. 

▪ Web sitelerini gezinirken şüpheci olun, bilginin kaynağını 

araştırın ve kişisel bilgilerinizi her web sitesinde paylaşmayın. 

▪ Size gelen kimliği bilinmeyen maillere dikkat edin. Sahte 

hesap olma ihtimalini göz önünde bulundurun ve bu gibi 

durumlarda dikkatli olun. 

▪ Gerçek hayattaki davranış biçimi sanal ortamda da korunmalı 

ve siber zorbalığın suç olduğu bilinmelidir. 

 

 

Kaynak: 

http://img.eba.gov.tr/962/16b/476/f66/866/c44/264/9ea/8e4/7cb/b90/23c/0c7/9a0/00

1/96216b476f66866c442649ea8e47cbb9023c0c79a0001.jpg, 2022. 
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Sonuç olarak, çevrimiçi –siber- zorbaya destek verenler, mağduriyetin 

artmasına, zorbalığın gerçekleştiği ortamın pekiştirilmesine ve olumsuz 

davranışların cesaretlendirilmesine neden olur. Bu nedenle çevrimiçi 

zorbalıkla savaşımda tüm konumlardaki bireylerin rolleri dikkate 

alınmalı, bütüncül savaşıma girişilmelidir. 

 

 

Kaynak: 

http://img.eba.gov.tr/958/062/2aa/bff/e97/ae4/603/99c/7b8/1dc/dcb/65b/cc7/9a0/005

/9580622aabffe97ae460399c7b81dcdcb65bcc79a0005.jpg, 2022. 
 

Ayrıca; Türkiye’de çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecek hak ihlalleri, 

dolandırıcılık, sahtecilik gibi durumlar ve bunlara ilişkin cezalar, 

12.10.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244, 245 ve 246.maddelerinde 

“Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında tanımlanmıştır. Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlı Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı (TİB) gibi çeşitli birimler ve yasal düzenlemeler aracılığıyla 

İnternet üzerinden işlenen suçlarla hukuki düzeyde mücadele 

edilmektedir. 2011 yılında ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu birim 

aracılığıyla bileşim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların 

soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren görevli 

daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatındaki birimlerin dağınık 

yapısının tek bir çatı altında toplanması ve daha etkin bir mücadele 

yürütülmesi amaçlanmaktadır. Çevrimiçi ortamda hak ihlaliyle 

karşılaşan bireyler aşağıda sıralanan yollara başvurabilirler; 

 

Suça ilişkin her türlü bilgi veya bulguyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

şikayette bulunmak, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunmak, 

“İnternetten intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, 

uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, hakaret, 

taciz, Atatürk aleyhine işlenen suçlar" için Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı'nın www.ihbarweb.org.tr adresi ya da ALO 166 İnternet 

Bilgi İhbar Hattı üzerinden şikayette bulunmak da yapılması gerekenler 

arasındadır. 

 

Ayrıca, unutulmamalıdır ki, dijital teknolojilerdeki gelişmelere koşut 

olarak dijital ortamlarda çeşitlenmektedir. Metaevren günümüz dijital 

dünyasının en sıcak gündemlerinden biri oluşturmaktadır. Birçok 

uluslararası şirket paydaşlarıyla ilk çevrimiçi etkileşimi öncelikle sanal 

ortamlarda gerçekleştirebilecekleri oyunlar tasarlamaktadır. Yeni 

dünyaları içerisinde barındıran metaevren bireyleri yeni deneyimlere de 

maruz bırakma potansiyelini beraberinde getirmektedir. Araştırmalar, 

metaevrenin bir parçası olan sanal gerçeklik oyunlarında taciz, saldırı, 

zorbalık ve nefret söyleminin yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.  

Geçen yıl isim değiştirerek Meta adını alan Facebook’un fitilini 

http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
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ateşlediği “metaverse” çılgınlığı büyümektedir. Her gün binlerce 

kullanıcının katıldığı sanal dünyada, 43 yaşındaki dört çocuk annesi 

nina Jane Patel, 3 erkek tarafından tacize uğramıştır. 

(https://www.sozcu.com.tr/2022/teknoloji/metaverse-dunyasinda-3-

erkek-tarafindan-tacize-ugradi-6920677/Yayınlanma: 13:25 - 30 Ocak 

2022 Güncellenme: 13:28 - 30 Ocak 2022, Erişim Tarihi: 11.03.2022) 

 

Ancak “Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir 

bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında 

hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği 

dijital bir dünya olarak öne çıksa da uygunsuz davranışlara karşı 

yaptırım gücü olan düzenlemelerden henüz yoksundur. Sanal 

gerçekliklerin kötüye kullanımının önüne geçebilmek için neler 

yapılabileceğine ilişkin adımların şimdiden atılması ve kullanıcıların 

nefret söylemi, taciz gibi çevrimiçi zorbalıklara karşı güvenliklerinin 

sağlanabilmesi bir zorunluluktur. 

 

Sonsöz olarak çevrimiçi zorbalıkla gerçek savaşım Medya 

Okuryazarlığı, Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Anaokulundan 

itibaren Yaşam Boyu Öğrenme sürecinde informel ve formel eğitim 

yoluyla verilmesine bağlı olduğu açıktır. Ancak bu şekilde 

çocuklarımızı, gençlerimizi ve 7’den 70’e herkesi bilinçli birer dijital 

okuryazar ve dijital medya okuryazarı kılabilir ve bireylerin çevrimiçi 

mağduru ve/ ya da çevrimiçi zorba olmalarını engelleyebiliriz. 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/dunya/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=dunya
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GİRİŞ 

 

Hizmet sektörü neredeyse bütün dünya ülkelerinin ekonomisinde 

önemli rol oynamaktadır. Hizmet sektörü, Gayri Safi Milli Hasıla’ya 

katkı yapmanın yanında çalışan nüfus için iş imkânı da sağlamaktadır 

(Endara vd. 2019). Küreselleşme bütün sektörlere rekabeti getirmiş ve 

işletmeleri bu rekabet ortamında rakiplerine üstünlük sağlamak, 

uygulayacağı stratejiler ile müşterilerin ilgisini çekmek ve başarıyı elde 

etmek için farklı yollar izlemeye zorlamıştır (Asnawi, A. A.  vd., 2019). 

Hizmet işletmelerinin başarısı, müşterilerin memnuniyeti ve güvenini 

sağlayarak işletmeye karşı sadakatini artırıp, işletmenin müşteriler ile 

güçlü bir ilişki kurup sürdürmesiyle mümkündür (Boonlertvanich, 

2019). İşletmelerin, sadık müşteri grubunu sağlayabilmek için öncelikle 

hedef pazar tayinine dikkat etmesi ve uygun pazara sunacağı hizmeti 

müşteriler tarafından sürekli olarak kullanılmasını teşvik etmesi 

gerekmektedir (Clifford & Kim, 2019). İşletmeler her ne kadar hedef 

pazar belirlenip uygun stratejiler uygulasa da müşterinin ilgisini 

dikkatini ortaya koyacağı hizmetin kalitesi düşük olduğunda çekmesi 

mümkün olmayacaktır. Bu sebeple müşteriyi işletmeye çekmek ve elde 

tutmanın yolu hizmetin kalitesinden de geçmektedir (Nachimuthu & 

Muthukrishanevi, 2019). Modern iş dünyasında hizmet kalitesi müşteri 

memnuniyetinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü aldığı hizmetten 

memnun olan müşteri sevinir aksi durumda ise mutsuz olup o hizmeti 

tekrar satın almaz (Alauddin vd., 2019). Müşteri memnuniyeti elde 

edebilmek için özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde hizmet 
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kalitesi, algılanan fiyat adaleti ve müşteri ilişki bağları avantaj sağlayan 

öncüllerdir (Yaqup vd., 2019).  

 

Bu çalışmanın amacı; literatürde ulusal ve uluslararası alanda yapılmış 

belli kriterlere sahip hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki 

etkisini inceleyen bütün çalışmalar dahil ederek, literatür taramasından 

ziyade meta analiz yöntemi ile daha net bir sonuca ulaşıp literatüre katkı 

sağlamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde hizmet kalitesi ile müşteri 

memnuniyeti üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş bir kavramsal 

çerçeve oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise yöntemden bahsedilip 

çalışmaya ait veriler analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulgulardan 

bahsedilmiştir. Son bölümde ise elde edilen sonuç yansıtılmıştır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.  Hizmet Kalitesi 

 

Kalite kavramı öznel bir kavram olması sebebiyle her sektörde farklı 

şekilde yorumlanmıştır. Yadav ve Rai (2019), kaliteyi şu şekilde 

açıklamıştır; kalite kişi tarafından nesneye karşı sergilenen tutumdur. 

Kalite kavramında tutuma değinen yazar hizmet kalitesinde ise şu 

ifadeye başvurmuştur; müşterinin hizmeti satın almadan önce satın 

alma sebeplerini belirlemesi ve satın aldığı hizmetin belirlenen 

sebeplerinin müşteri nazarında ne kadarına karşılık geldiğidir. 

Müşterinin işletmeye bağımlı olmadığını işletmenin müşteriye muhtaç 

olduğunu savunan Amankawah vd. (2019), hizmet kalitesini; 

işletmenin sunduğu hizmetin vaat edilen zamanda, hızlı, müşterinin 

istediği yerde ve müşterinin beklentilerine cevap verebilmesi şeklinde 



653 | A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  

yorumlamıştır. Parasurman vd., (1988), kalitenin 5 boyutu üzerinde 

durmuş ve bu boyutları; maddi, güvenirlik, yanıt verme gücü ve empati 

olarak açıklamış ve hizmet kalitesini algılanan ve ortaya konan hizmet 

kalitesi olarak ikiye bölmüştür. Hizmet kalitesini 5 boyut nazarında 

müşterinin hizmete karşı kullandıktan sonraki tutumu olarak ifade 

etmiştir. Otel servis kalitesi ile ilgili bir çalışma yapan Ali vd., (2021), 

hizmet kalitesinin işletmenin sunduğu hizmetten hizmeti kullanan 

müşterinin memnun kalması olarak yorumlamıştır.  

 

1.2. Müşteri Memnuniyeti  

 

Teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte bilgiye çok hızlı bir 

şekilde ulaşılmakta ve bilgi içerisinde müşterilerin hizmetten elde 

ettikleri deneyimler de bulunabilmektedir. Birçok müşterinin hizmet 

satın almadan önce o hizmetle ilgili paylaşılan deneyimleri incelemekte 

ve hizmeti satın alma kararını elde ettiği bilgiye göre vermektedir. 

Alkraiji ve Ameen (2021), ülkesindeki e-devlet hizmet kalitesini 

incelediği çalışmada müşteri memnuniyetini hizmetten istediğini elde 

etmesi durumunda yaşadığı duygu hali olarak ifade etmiştir. Hizmet 

sektöründe, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini sağlanmasında 

en önemli unsur olarak kabul eden Stephen vd., (2019), müşteri 

memnuniyetini, müşterinin hizmetten umduğu fayda ile hizmeti 

deneyimlemesi esnasında sahip olduğu fayda arasındaki farka karşı 

gösterilen duygusal tepki olarak açıklamıştır. Jayalath ve Madhushani 

(2019), müşteri memnuniyetinin hizmet sektörü için önemini 

vurgulayarak müşteri memnuniyetini en iyi standardı olan hizmetten 

yararlanarak o hizmete karşı müşterinin oluşturduğu öznel yargı olarak 
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ifade etmiştir. Yapılan literatür incelemesinde müşteri memnuniyeti ile 

hizmet kalitesi arasında ilişki olduğu anlaşılmış, müşteri memnuniyeti 

ancak ve ancak sunulan hizmetin kalitesi ile oluşturulabileceği 

anlaşılmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

 

Bu çalışmada elde edilen veriler meta analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. meta analiz; meydana getirilmiş birbirinden bağımsız 

bilimsel çalışmaların verileri kullanılarak istatiksel bir şekilde bir araya 

getirmeye ve bu çalışmaların sonuçlarını özetlemede kullanılan 

bilimsel bir tekniktir (Bakioğlu & Özcan, 2016). Meta analizin 

kapsamlı olması sebebiyle bu yöntem tercih edilmiştir. Elde edilen 

veriler Jamovi 1.6.23 ücretsiz programda analiz edilmiştir. 

 

2.1. Verilerin Toplanması 

 

Çalışmaya ait veriler 01 Ocak 2022 tarihinde toplanmaya başlanmış ve 

30 Ocak 2022 tarihinde toplama işlemi tamamlanmıştır.  Çalışma 

verileri aşağıdaki kıstılar baz alınarak Google Scholar, ScienceDirect, 

TrDizin, Ulakbilim, NDLTD Global ETD Search ve YökTez portalleri 

taranarak elde edilmiştir. 

Kısıtlar; 

 

• Veri olarak kabul edilecek çalışmaların 2019-2021 yılları 

arasında yayınlanmış olması, 

• Kabul edilecek olan çalışmaların hizmet kalitesi ve müşteri 

memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, service 
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quality, customer satisfaction, service quality and customer 

satisfaction anahtar kelimelerini içermesi, 

• Çalışmalarda “r” değerini içermesi eğer bu değer yok ise R2 

değerini içeren çalışmaların (R2 değeri r değerine 

dönüştürülür) olması gerekmektedir. 

 

Tarama sonucunda 901 çalışmaya ulaşılmış bu çalışmaların 80’i ulusal, 

821 adedi de uluslararası çalışmadır. Kısıtlamalar dahilinde yapılan 

eleme sonucunda 80 adet ulusal çalışmadan veri olarak kabul edilen 

sayı 2 bildiri, 3 tez ve 21 adet makale olmak üzere (k=26) 26 adet 

çalışma ve örneklem sayısı (N) 9094, uluslararası çalışmalar bazında 

bakıldığında eleme sonucunda 6 adet tez, 5 adet bildiri ve 127 adet 

makale ile (k=138) 138 adet çalışma ile örneklem sayısı (N) 59067 

olarak elde edilmiştir. Toplamda 164 (k=164) çalışma ile 68161 (N) 

örneklem sayısına ulaşılmış ve Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Çalışmaya Dahil Edilen Veriler 

  Yazar/Yıl 

Ç

/T R N 

 

Yazar/Yıl 

Ç/

T r N 

  1 Boonlertvanich, K. (2019). M 0,78 400 83 

Neneng Susanti & 

Jasmani (2020) M 0,654 96 

  2 A. Afthanorhan, vd. (2019) M 0,51 170 84 

Md. A. Bashir vd. 

(2020) M 0,37 323 

3 A. A. Asnawi, vd. (2019) M 0,85 100 85 B. J. Gogoi (2020) M 0,352 408 

4 

V. Teeroovengadum, vd. 

(2019) M 0,546 501 86 E. M. Ampaw vd. (2020) M 0,465 398 

5 N. Asnawi, vd. (2019) M 0,316 280 87 Basir vd. (2020) M 0,803 15 

6 

E. K. Jayampathi & P.S.D. 

Punchihewa (2019) M 0,751 200 88 

Perera A. L. D. & 

Gunaratna A. G. D. L. 

K. (2020) M 0,755 200 

7 

N. Elahinia & M. Karami 

(2019) M 0,693 324 89 

Ira Agarwal & K. R. 

Gowda (2020) M 0,732 148 

8 M. A. Okoth (2019) 

Y

/L 0,569 92 90 

Seng & Mahmoud 

(2020) M 0,542 409 

9 Ridhwan vd. (2019) M 0,871 140 91 J. Sharma vd. (2020) M 0,812 504 

10 

V. D. Kadia & P. H. 

Jayantkumar (2019) M 0,78 282 92 

G. H. Asirifi & E. K. 

Senya (2020) M 0,873 100 

11 P. N. Wafula (2019) 

Y

/L 0,871 302 93 

S. R. O. Ali & S. N. A. 

H. Amir (2020( M 0,794 322 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 656 

12 I. Ruso vd. (2019) B 0,68 195 94 

M. A. Setiawan vd. 

(2020) M 0,255 121 

13 P.P. Chowdhury (2019) 

D

/T 0,67 469 95 Dam Tri Cuong (2020) M 0,513 397 

14 I. Iswandi vd. (2019) B 0,786 123 96 

A. K. Painoli & A. 

Kukteri (2020) M 0,945 100 

15 

U. Clifford & G.B. Kim 

(2019) M 0,835 289 97 M. Upadhyaya (2020) M -0,233 88 

16 K. A. Joo (2019) 

Y

/L 0,691 230 98 

Arman & S. A. Shabbir 

(2020) M 0,642 250 

17 Ayu Rahman (2019) 

Y

/L 0,686 100 99 

A. S. A. A. Hussaien vd. 

(2020) M 0,89 400 

18 

K. Nachimuthu & D. 

Muthukrishnaveni (2019) M 0,904 521 100 L. S. Yuan vd. (2020) M 0,796 250 

19 

Y. S. Hwang & Y. K. Choi 

(2019) M 0,7 280 101 S. Zaineldeen vd. (2020) M 0,634 400 

20 

S. A. M. Abdulla vd 

.(2019) M 0,405 565 102 

A. Wijaynato & A. A. 

Khoirunnisa (2020) M 0,763 100 

21 W. Li vd. (2019) M 0,641 384 103 

M. R. Kurniawan vd. 

(2020) M 0,849 88 

22 C. Dias vd. (2019) M 0,655 263 104 

D. Normelindasari & A. 

Solichin (2020) M 0,837 6559 

23 Y. Xiao vd. (2019) M 0,752 308 105 N. Purnomolatsu (2021) M 0,901 70 

24 

S. Tianur & Ali Hapzi 

(2019) M 0,59 150 106 J. Al-Mahali (2021) M 0,69 130 

25 Y. Endara vd. (2019) M 0,776 329 107 D. Ali vd. (2021) M 0,549 385 

26 

A. A. A. Sharabati vd. 

(2019) M 0,74 399 108 C. Joshi (2021) M 0,775 327 

27 M. Lee vd. (2019) M 0,882 7652 109 

F. A. Al-Bourinivd. 

(2021) M 0,082 305 

28 C. Lee & Y Hur. (2019) M 0,6 283 110 

Y. R. A. Lesnussa vd. 

(2021) B 0,293 506 

29 S. Alauddin vd. (2019) M 0,774 100 111 S. Akegbejo (2021)  

Y/

L 0,622 154 

30 R. M. S. Yaqup vd. (2019) M 0,661 539 112 

A. H. E. Ahmad & A. 

M. Kawtharani (2021) M 0,7 4004 

31 

S. Lainamgern & S. 

Sawmong (2019) M 0,7 565 113 K. Igbal vd. (2021) M 0,44 171 

32 

M. H. Yadav & A. K. Rai 

(2019) M 0,904 400 114 F. Razak vd. (2021) M 0,591 500 

33 O. Amankawah vd. (2019) M 0,577 660 115 L. N. Hakim (2021) M 0,472 220 

34 

Mowla Mohammed 

Masrurul (2019) M 0,68 100 116 

H. A. B. Rusnipa vd. 

(2021) M 0,68 384 

35 

Yusup Kamaludin Deni 

(2019) M 0,837 156 117 I. Sagala vd. (2021) M 0,779 80 

36 R. Rustinsyah (2019) M 0,253 88 118 L. Noviyanti vd. (2021) B 0,767 96 

37 A. G. Gobena (2019) M 0,909 385 119 N. Zhafirah vd. (2021) M 0,791 73 

38 Adhitya Narotama (2019) M 0,42 400 120 

A. H. Laisak & N. Sa'adi 

(2021) M 0,852 400 

39 

M. Zubayer & S. Hoque 

(2019) M 0,814 366 121 

Y. Xia & H. Y. Ha 

(2021) M 0,51 547 

40 M. J. Sujay vd. (2019) M 0,692 250 122 Dewi vd. (2021) M 0,661 100 

41 N. Humadi vd. (2019) M 0,894 94 123 

N. Lekhawichit vd. 

(2021) M 0,833 340 

42 Hidayat F. Nur A. (2019) M 0,951 181 124 

K. E. S. Wilson & P. 

Millar (2021) M 0,66 201 

43 T. Dey. vd (2019) M 0,803 175 125 M. Ali vd. (2021) M 0,16 503 

44 K. T. Guru (2019) 

Y

/L 0,841 294 126 

S. V. A. Das & N. Ravi 

(2021) M 0,8 149 

45 M. D. Ruhamak vd. (2019) M 0,746 96 127 S. Noranee vd. (2021) M 0,459 319 
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46 Tarsisius Kana (2019) M 0,875 948 128 K. Swani vd. (2021) M 0,665 393 

47 

M. Priyanghaa & S. 

Suganya (2019) M 0,965 245 129 Rudi T. Yuliarto M 0,684 81 

48 Md. S. Hossain (2019) M 0,792 150 130 

E. Cheunkamon vd. 

(2021) M 0,376 1400 

49 S. Rajput vd. (2019) B 0,723 300 131 

S. T. E. Tendur vd. 

(2021) M 0,555 150 

50 A. Urbano vd. (2019) M 0,253 337 132 

A. H. A. Najimdeen vd. 

(2021) M 0,66 1468 

51 S. Khayam vd. (2019) M 0,803 600 133 

Md. Amanullah vd. 

(2021) M 0,793 150 

52 E. Y. M. Cardenas  (2019) M 0,77 13 134 

A. M. B. De F. Marcos 

& A. F. De M. Coelho 

(2021) M 0,65 744 

53 

Van-Dat Tran & Q. Huy 

Vu (2019) M 0,424 476 135 

A. Alkraiji & N. Ameen 

(2021) M 0,554 780 

54 N. N. Afroz (2019) M 0,542 200 136 Y. Kim vd. (2021) M 0,53 969 

55 M. Bakrie vd. (2019) M 0,78 185 137 B. J. Ali vd. (2021) M 0,9 111 

56 

K. Supanun & P. Sorsaruht 

(2019) M 0,93 542 138 

P. Shuali & Y. 

Srinivasulu (2021) M 0,777 404 

57 

S.D.S. Jayalath & A.A.L. 

Madhushani (2019) M 0,424 150 139 B. Kaya, vd. (2019) M 0,546 250 

58 Suci S. Wachyuni (2019) M 0,472 100 140 

S. M. Yıldız & M. 

Duyan (2019) M 0,608 176 

59 C. Joshi (2019) M 0,322 60 141 S. A. Kurtuluş (2019) 

D/

T 0,494 476 

60 T. B. Stephen vd. (2019) M 0,72 384 142 B. S. Debes (2019) 

Y/

L 0,218 250 

61 R. Dabas & R. Bajaj (2019) M 0,998 400 143 

M. Şimşek & E. 

Yarımoğlu (2019) M 0,736 400 

62 H. Nasution vd. (2019) M 0,893 97 144 

S. Süreyya Bengül & Ö. 

Zafer Güven (2019) M 0,597 438 

63 S. A. Bambale vd. (2020) M 0,555 300 145 

Filiz T. Nalbant & 

Ahmet K. Demiral 

(2019) M 0,373 390 

64 

I. G. A. M. Suariedewi & 

N. W. S. Suprati (2020) M 0,921 120 146 Gül Yılmaz vd. (2019) B 0,706 449 

65 

Putri Nilam Kencana 

(2020) M 0,772 100 147 

Elif Kocagöz & Ahmet 

M. Eyitmiş (2020) M 0,781 524 

66 Aris Ariyanto (2020) M 0,657 95 148 Üzeyir Kement (2019) M 0,433 389 

67 

Md. Atikur Rahman vd. 

(2020) M 0,354 212 149 

Canan Y. Uz & Nur Ö. 

Canarslan (2019) M 0,856 245 

68 R. Bujang vd. (2020) M 0,666 200 150 

Gözde Yangınlar & 

Fatih Tuna (2020) M 0,735 260 

69 O. Ogiemwonyi vd. (2020) M 0,712 160 151 Serhat Pehlivan (2020) 

Y/

L 0,831 230 

70 D. Rew vd.(2020) M 0,508 48 152 

H. Özdemir & İ. Mısırlı 

(2020) M 0,489 424 

71 

B. Biswas & S. K. Roy 

(2020) M 0,72 499 153 

Ebru Onurlubaş & 

Niyazi Gümüş (2020) M 0,739 384 

72 A. M. Mehta vd. (2020) M 0,477 838 154 İnci F. Doğan (2020) B 0,466 203 

73 Susanto vd. (2020) M 0,933 50 155 

U. Berber & H. 

Mollooğulları (2020) M 0,402 286 

74 Ahmad Nurhadi (2020) M 0,784 96 156 E. Özkul vd. (2020) M 0,921 204 

75 H. Alzoubi vd. (2020) M 0,814 350 157 İ. Tuncer vd. (2021) M 0,65 409 

76 C. Prentice vd. (2020) M 0,39 497 158 

Y. Karakahraman & F. 

G. Özsaatcı (2021) M 0,82 400 

77 B. A. Fida vd. (2020) M 0,65 120 159 

M. Tabatabaeinasab & 

B. Eşitti (2021) M 0,545 470 

78 

N. J. Slack & G. Singh 

(2020) M 0,913 480 160 

M. Aksoy & S. 

Hatipoğlu (2021) M 0,911 211 
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79 L. D. Bruin vd. (2020) M 0,755 272 161 

A. Turhan & N. 

Çolakoğlu (2021) M 0,872 250 

80 N. J. Slack vd (2020) M 0,947 400 162 

S. B. Yıldız & B. Diken 

(2021) M 0,702 396 

81 Nga Thi Vo vd. (2020) M 0,868 321 163 Murat Bayat (2021) M 0,647 420 

82 

H. J. Lee & M. H. Seong 

(2020) M 0,839 252 164 Kaan İlhan (2021) M 0,723 560 
* Tablo 1’de belirtilen Ç/T: Çalışma Türü, M: Makale, B: Bildiri, T: Tez olarak 

kısaltılmıştır.  

 

2.2. Verilerin Analizi 

 

Korelasyon meta analizde Higgins vd., (2009)’e göre çalışma verilerine 

heterojenlik testi uygulanır ve sonuca göre hangi modelin uygulanacağı 

belirlenir; eğer verileri heterojen bir dağılım sergiliyorsa rastgele, 

homejenlik sergiliyorsa sabit etki modelinin uygulanır.  Verilere ait 

heterojenlik testi sonucu Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 3’te yayın 

yanlılığını ölçmek için Fail-Safe N testi ve Tablo 4’te de huni grafiği 

uygulanmış ve sonuçları içeren tablolar çalışmaya eklenmiştir. 

 

Tablo 2: Heterojenlik Testi 

Tau Tau² I² H² R² df Q P 

0.419  0.1753 (SE= 0.0417)  98.6%  71.542  .  163.00  11661.365  < .001  

Tablo 3: Yanlılık Testi 

Test Name value p 

Fail-Safe N  2590225.000  < .001  

Begg and Mazumdar Rank Correlation  0.144  0.006  

Egger's Regression  0.893  0.372  

Trim and Fill Number of Studies  0.000  .  
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Tablo 4: Huni Grafiği 

 

Heterojenlik ve yanlılık testlerinin sonuçları ışığında karar verilen 

rastgele etki modellemesinin sonucu Tablo 5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5: Rastgele Etki Modellemesi 

Random-Effects Model (k = 164) 

  Estimate se Z p 
CI Lower 

Bound 

CI Upper 

Bound 

Intercept  0.913  0.0332  27.5  < .001  0.848  0.978   

 

2.3. Bulgular 

Heterojenlik testine bakıldığında I2 değeri %98.6 olarak elde 

edildiğinden verilerin dağılımının %98 oranında heterojen bir dağılım 

sergilediği görülmektedir. Dinçer (2019)’a göre I2 oran olarak 

heterojenik sergilediğini vurgulamaktadır. Yayın yanlılığını anlamak 

için Tablo 3’e bakıldığında egger testinin sonucunda p değeri 0,372 

olarak elde edilmiş ve p değeri 0,05’ten büyük olduğu için yayın 

yanlılığı bulunmamıştır (Yiğit, 2020). Huni grafiği için Tablo 4’e 

bakıldığında veriler grafiğin her iki bölümünde dağılım göstermekte bu 

da yanlılık olmadığının ikinci kanıtıdır. Veriler grafik orta çizgisinin 

her iki kısmında dağılım göstermiyorsa yanlılık olduğunun kanıtıdır 

(Bakioğlu & Özcan, 2016) Son olarak Tablo 5’te rastgele etki 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 660 

modellemesinin sonucu belirtilmiş ve “r” değeri 0,91 (0,913) olarak 

bulunmuştur.  Gedik ve Üstüner (2017) modelleme sonucu elde edilen 

“r” etki büyüklüğünü şu şekilde sınıflandırmıştır; 

 

• 0,10’a kadar elde edilen etki büyüklüğü çok zayıf, 

• 0,10’dan 0,30’a kadar olan zayıf, 

• 0,30’dan 0,50’ye kadar ise orta derecede, 

• 0,50’den büyük 0,80’den küçük ise yüksek ve  

• 0,80’den büyük ise etki büyüklüğü çok yüksek derecede 

şeklinde tanımamıştır.  

 

SONUÇ 

 

Meta analiz bir literatür taramasından daha fazla olan ve istatistiği 

yapılmış çalışmalara tekrar bir istatistik uygulayarak elde edilen bir 

yöntem olması sebebiyle literatür taramasından daha kesin sonuç elde 

edilir. Bu çalışmada hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki 

etkisinin literatür açısından, sektörel bazda incelendiğinde iki değişken 

arasında çok yüksek düzeyde bir ilişki içinde olduğu bazı alanlarda ise 

bu ilişki düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple daha kesin 

bir sonuç elde etmek için bu çalışmada elde edilen verilere meta analiz 

uygulanmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarında çalışma verilerinin yayın 

yanlılığına sahip olmadığı test edilmiş ve uygulanan heterojenlik testi 

sonucuna göre rastgele etki modellemesi ile elde edilen “r” değeri 0,91 

olarak bulunmuştur. Sınıflandırmada karşılık gelen açıklamanın ilişki 

düzeyinin çok yüksek olması şu sonucu ortaya çıkarmaktadır; yapılan 

çalışmalar ışığında hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde 
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çok yüksek ve pozitif düzeyde bir ilişki olduğudur. Bu durumda kabul 

edilen sonuç; işletmelerin ortaya koyduğu hizmetin kalitesi müşteri 

tarafından memnuniyet oluşturmaktadır. Ayrıca hizmet işletmelerinin 

ortaya koyacakları hizmetler konusunda daha temkinli davranmaları ve 

kalite unsurundan asla ödün vermemeleri işletme faydası adına önem 

kazanmaktadır. Müşteri memnuniyeti oluşturmanın temel 

bileşenlerinden bir tanesinin hizmet kalitesi olduğu kabul edilebilir. 

Çünkü hizmeti tüketmek için bir bedel ödemeye razı olan müşteri 

katlandığı bedelin karşılığını elde etmek isteyecektir. Bu çalışmanın 

eksik yanı olarak; müşteri memnuniyetinde sadece hizmet kalitesi 

değişkenine odaklanmak olabilir. Başka bir çalışmada farklı 

değişkenleri bir araya getirerek bir çalışma yapılabilir.  
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GİRİŞ 

Yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak yılın tamamında hizmet veren 

çağrı merkezleri vatandaşlar tarafından iletilen şikâyet, talep veya 

önerilerini hızlıca değerlendirerek hızlıca sonuçlandırmaya, 

vatandaştan gelen sorulara yanıt vermeye, doğrudan iletişim kurmaya 

ve yönetmeye olanak sağlayan çalışma birimleridir (Mert,2017:134). 

Teknolojide yaşanan gelişmelerle beraber üretim ve hizmetlerde de 

hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir.  Bunun sonucunda özellikle 20. 

yüzyılın sonlarında yeni çalışma alanları ortaya çıkmıştır. Firmalar 

yaşanan yoğun rekabet altında müşterilerine sundukları hizmet ve 

ürünleri hızlı ve etkin sunabilmek için yeni yöntemler geliştirmişlerdir.  

Bu bağlamda özel sektörde üretici ve tüketici müşteri,  kamu sektöründe 

de hizmet sunan kamu kurumları ve hizmet alan vatandaşlar arasında 

sınırları ortadan kaldıran çağrı merkezi birimleri en önemli çözüm 

yöntemleri arasında yer almaya başlamıştır. Hızla değişen çevreye 

uyum ve vatandaş taleplerine yeterli ölçüde cevap verilmesi 

zorunluluğu, değişiklikleri önceden tahmin etmeyi ve bu değişikliklere 

uyum sağlamayı gerektirmektedir (Türk, 2008: 59, Aydoğan ve Semiz, 

2004:116).  

1960’ların sonlarından itibaren çağrı merkezleri dünyada hızla 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Başlangıçta sadece müşterilerden gelen 

şikâyet ve isteklere yanıt verme şeklinde çalışan sistem, ilerleyen 

süreçte pek çok alanda yaygınlaşmıştır (Polat ve Tellan, 2015,117). 

1990’lı yıllarda ön plana çıkan küreselleşme akımıyla birlikte iyi 
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yönetişim, organizasyonların bilgi temelli hareket etmesi, uluslararası 

rekabet ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, başta kamu 

olmak üzere tüm organizasyon türlerinin yapılandırmaları ve işleyişleri 

üzerinde köklü sayılabilecek değişikliklere yol açmıştır (Polat ve 

Tellan, 2015,117,  Koçel, 2001:188). Bilgi teknolojileri, kamu 

hizmetlerinin etkin ve verimli sunumunun sağlanması, vatandaş 

memnuniyetini artırma, organizasyonla ilgili süreçleri, yapıları, iş 

görme şekillerini, insan kaynakları sistemini ve karar alma süreçlerini 

değiştirmektedir. Bu süreçte kurumlar daha çok bilgiye dayalı, 

hiyerarşik açıdan daha yatay ve görevlerin uzmanlar tarafından yerine 

getirildiği, görev eksenli kurumlara dönüşmektedirler.  Bu süreçte 

bireysel çalışmadan çok, takım çalışması ön plana çıkmaktadır 

(Drucker, 1988: 117). 

Kamu kurumları yaşanan bu teknolojik gelişmelerin gerisinde 

kalamamıştır. Stratejik yönetim anlayışının kamu sektöründe de 

kullanılması ile beraber klasik devlet anlayışında yer bulamayan çağrı 

merkezi gibi yeni uygulamalar kamusal alanda uygulanmaya 

başlanmıştır.  Kuşku yok ki çağrı merkezlerinin kamu sektöründe 

yaygınlaşmasını ve bu sürecin hızlanmasını sağlayan ana etmen internet 

olmuştur. Bu dönemde ön plana çıkan kamu kurumlarının hesap 

verebilmesi ve şeffaf olması gibi yönetimsel yaklaşımlar vatandaşla 

doğrudan iletişimin önemini artırmıştır. Bunun sonucunda çağrı 

merkezlerinin hizmetleri vatandaşa doğrudan erişme, sorunlarını 

çözmede önemli bir araç olarak yerini almıştır. İlk çağrı merkezi 

uygulaması 1990’lı yıllarda amatörce başlamış olsa da 2000’li yıllarda 
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belediyelerin öncülük yapması sonucunda gelişerek, zamanla 

neredeyse tüm kamu kurumlarının vazgeçilmez bir hizmet aracı haline 

gelmiştir (Mert, 2017:135). 

Taraflar arasında karşılıklı etkileşimin sağlandığı çağrı merkezleri 

sayesinde vatandaşlar kamusal hizmetlerden hızlı ve doğru şekilde 

haberdar olabilmekte ve işlemler yapabilmektedir. Vatandaş ve kurum 

açısından teknoloji aracılığı ile hızlı ve etkin bir iletişim süreci 

sağlanmaktadır. Özel sektörde müşteri, kamu sektöründe vatandaş 

ifadesini öncelikli olarak isimlendiren “çağrı merkezi”, “etkileşim 

merkezi”, “temas merkezi”, “temas bölgesi”, iletişim merkezi”, “bilgi 

masası”, “danışma merkezi”, “yardım masası”, “bilgi merkezi”, 

“haberleşme merkezi”, “destek merkezi”, “hizmet merkezi”,  

“bilgilendirme hattı” gibi  farklı isimlerle anılan masalar özünde aynı 

işlevleri yerine getiren birimlerdir. Çağrı merkezi ifadesi, tüm bu tür 

isimlendirmeleri ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu merkezler ilk 

kurulduğunda temel amaçları personel maliyetinin azaltılması ve iş 

verimliliğini artırmak iken günümüzde bu sistem, vatandaş/müşteri ile 

geniş kapsamlı şekilde her türlü iletişim ağının kurulduğu geniş bir 

hizmet alanına dönüşmüştür (Mert, 2017: 137, Brown ve Maxwell 

2002, Kohen 2002: 2). 

Yerel yönetimler halka en yakın yönetim birimi olarak kabul 

edilmektedir. Yine vatandaş ile yönetim arasındaki bu yakınlık halkın 

karar verici birimlere erişimini kolaylaştırmakta, vatandaş katılımına 

olanak sağlayarak demokratik yönelimleri güçlendirmektedir. Yerel 

yönetimlerde seçilmişlerin başarılı olabilmesi büyük ölçüde yönetimin, 
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halkın beklentilerini doğru tespit ederek, öğrenerek buna uygun şekilde 

hizmet sunmasına bağlıdır. "Haberdar değilsen yönetemezsin" deyişi de 

halkın beklentilerini öğrenmenin, kamusal tercihleri tespit edebilmenin 

önemine vurgu yapmaktadır.  

Yerel yönetimlerin belirledikleri hizmet sunum önceliklerini 

vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde sunması 

gerekmektedir. Bu anlayış, yerel yönetimleri yerel hemşerilerine karşı 

çok daha fazla duyarlı ve sorumlu bir konuma taşımaktadır. Kökü Roma 

İmparatorluğuna kadar giden ünlü “Vox populi, vox Dei” (halkın sesi 

Tanrının sesidir) özdeyişi gerçek uygulamasını ve işlevini yerel 

yönetimlerde bulmaktadır (Sezgin ve Özbay, 2016, 200, Yalçındağ, 

1996:27-29). 

Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşullarından birisi yönetenlerin, 

yönetilenlere karşı sorumlu olması, açıklık ve şeffaflık içinde hareket 

etmesidir (Aliefendioğlu, 2001: 33). Devletin her kademesindeki 

çalışmalarda ve kararların alınmasında vatandaşla yakın temas 

sağlamak zorunludur (TODAİE, 1966: 55). Bunun anlamı tavandan 

tabana doğru yönetim anlayışı yerine, yönetimde vatandaşın da söz 

sahibi olması ve vatandaşla yakın ilişkiler kurulmasıdır (Metin ve 

Altunok, 2002: 80).  

Genel olarak vatandaşların gereksinimlerinin büyük bir kısmı yerel 

yönetimlerde sunulmaktadır. Bu nedenle pek çok kamu hizmetinin 

noksan veya arzu edilen düzeyde sunulmaması durumunda çoğu kez 

yetki paylaşımına bakmaksızın kendine yakın buldukları belediyeleri 
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sorumlu tutmuştur. Yerel yönetimler, halkın gereksinimlerinin beklenti 

ve isteklerinin ne olduğunu hemşerilerinden öğrenmek ve aldıkları 

bilgiye göre hizmet politikalarını ve uygulamalarını halkın taleplerine 

göre uyarlamak zorundadırlar. Vatandaşların günün her saatinde çağrı 

merkezlerine ulaşarak sorun, talep ve önerilerini zaman kaybetmeden 

aktarabilmesi, kuruma yönelik olumlu algıya sahip olmasında önemli 

düzeyde destek sağlamaktadır. Bu durum, belediye ile vatandaş 

arasında araç olan çağrı merkezlerini stratejik bir noktaya taşımaktadır. 

Çağrı merkezleri vatandaş memnuniyetinin sağlanmasının önemli 

araçlarındandır. Vatandaşlar, günün herhangi bir saatinde kuruma 

gitmeden sorun ve şikâyetlerini dile getirebilmekte, hatta işlemlerini 

yapabilmektedir. Vatandaşların sorunlarına kısa zamanda çözüm 

bulunması veya sürecin anlatılması kurum ile ilgili olumlu algıyı 

beraberinde getirecektir. Bu süreçte çağrı merkezi temsilcilerinin iyi 

eğitilmiş ve kurumu tanıyan kişilerden oluşması önem kazanmaktadır. 

1.YEREL YÖNETİMLERDE ÇAĞRI MERKEZİNİN 

FAYDALARI 

Çağrı merkezi belediye ve vatandaş arasında bir iletişim köprüsüdür.  

Belediye ve Vatandaşlar arasında çağrı merkezi desteği ile güçlenen 

ilişkiler sayesinde, vatandaş memnuniyeti arttırılabilir. 

Halka yakınlık ilkesi ve coğrafi olarak daha küçük alanlarda hizmet 

sunulması nedeniyle hemşerileri ile yakın iletişim içerisinde olması 

gereken belediyeler, halkla ilişkiler konusuna diğer kurumlara nazaran 

daha fazla önem vermektedir. Çağdaş belediyecilik yaklaşımı şeffaf 
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yönetim anlayışı ile çalışan ve çift yönlü iletişimi temel alan, 

katılımcılığı destekleyen hizmet anlayışını ön plana çıkarmaktadır. 

Temel amaç ise belediye hizmetlerinin ana öğesi olan vatandaşın 

memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bunların yanı sıra çağrı merkezlerinin 

yerel yönetimlere katkıları şu şekilde ifade edilebilir.  

Bürokrasiyi ve İş Yükünü Azaltmak: Vatandaş, kamu kurumunda bir 

sorunla karşılaştığında o sorunun çözülmesi için hemen tanıdık bir 

yetkili arama ihtiyacı hissetmektedir. Hizmet veren belediye 

birimlerinde aşırı yığılmalar oluşabilmektedir. Çağrı merkezleri bir 

telefon ile vatandaşın Belediye’ye ulaşmasını sağlarken, bürokrasi 

üzerindeki yükü azaltmaktadır. Her gün binlerce çağrı alan bir 

belediyede çağrı merkezine gelen talep ve şikâyetlerin önemli bir 

kısmının fiziksel olarak belediye mekânlarına geliş ve gidişlerinin 

yaratacağı maliyetler düşünüldüğünde çağrı merkezlerinin bürokrasiyi 

azaltıcı yönü daha net anlaşılabilir.  

Zaman Kaybını Önlemek: Vatandaşların hizmet sunan idareye 

giderek yazılı talepte bulunması zamanın çok kıymetli olduğu 

günümüzde kişinin değerli zamanının bir bölümünden fedakârlık 

yapmasını gerekli kılmaktadır.  Bazen bu sorunlar çok basit çözülebilen 

konular da olabilmektedir. Kurum ve vatandaş açısından zamanın etkin 

kullanımı konusunda çağrı merkezleri önemli roller üstlenmektedir.  

Aracıların Ortadan Kaldırılması: Vatandaş kamu kurumlarında bir 

zorlukla karşılaştığında, bu zorluğun giderilmesin işinin halledilmesi 

için aracılar bulma arayışına girebilmektedir. Çağrı merkezleri talep ve 
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şikâyetlerin aracısız ve doğrudan belediye yönetimine iletilmesini 

sağlamaktadır.  

Belediye Halk Kaynaşmasını Sağlamak: Yerel yönetimlerde yürütme 

görevini yapan başkan ve karar alıcı konumda bulunan meclis üyeleri 

halkın oyları ile seçilmektedir. Seçilmişlerin kalıcılığı ve kurumun 

algısı vatandaşlar ile arasında kuracağı sağlıklı ve sürdürülebilir iletime 

bağlıdır. Çağrı merkezleri bu anlamda belediyelere tüm vatandaşlara 

eşit hizmet sunma, hiçbir siyasi, ideolojik veya etnik, inançsal ayırım 

yapmadan, her türlü kayırmacılıktan uzak halkın talep, şikâyet ve 

önerilerini ayrımsız şekilde alabilme olanağı vermektedir.  

Kurum İçi Denetimi Sağlamak: Özellikle Büyükşehir belediyelerinin 

personel sayıları diğer yerel yönetim kuruluşlarına göre daha fazladır. 

Her kurumda olabileceği gibi bu kurumlarda da zaman zaman görev ve 

yetkilerini yerine getirmede ihmali olanlar bulunabilmektedir. 

Vatandaşın karşılaştığı bu durumları iletebileceği hızlı bir kanalın 

varlığı kurum içi denetim mekanizmasını da işler kılmaktadır.  

Halkın Denetimini Artırmak: Şeffaflık ve saydamlık demokratik ve 

çağdaş bir yönetimin temel unsurlarıdır. Kararların kent veya belde 

sakinleri ile paylaşılması konuşulması ve belirli bir uzlaşma 

sağlandıktan sonra uygulamaya konulması durumunda bu anlayışta bir 

yönetim sorunların çözümünü geciktirmez, tersine daha sağlıklı ve 

doğru olan çözüm yoluna ulaşılır. Halkın denetimi ve gözetimi yerel 

yönetimleri daha iyi çalışma konusunda teşvik etmektedir. 
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2. ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİNİN İŞLEVLERİ 

Çağrı merkezinin başlıca işlevleri şunlardır ( Yalçındağ, 1996, 103-107, 

Kuban ve Yalım,2013:61); 

• Belediyeyi ve hizmetlerini tanıtmak, hizmetler konusunda 

halkı bilgilendirmek, 

• Vatandaş taleplerini ilgili birimlere ileterek hızlı çözümler 

sunmak, 

• Anında çözümler üreterek bürokrasiyi azaltmak ve iş akış 

sürelerini kısaltmak, 

• Vatandaşların öncelik ve tercihlerini belirlemek,  

• Kentin hepsinin veya bir bölümünün hizmet taleplerini 

belirlemek, 

• Vatandaşı yakından tanıma, beklentilerini öğrenme ve bu 

beklentilere yönelik hizmet vermek, 

• Belediyenin verdiği hizmetin özellikleri ve kalitesi hakkında 

halkın düşüncelerini öğrenmek, 

• Belediye Hizmetlerinin vatandaşın fikirlerinin de alınarak 

daha katılımcı anlayışla sunulmasının sağlanması,  

• Hizmetlerden yararlanan halkın olumlu ya da olumsuz 

tecrübelerini öğrenmek, 

• Belediye hizmetlerinin halka sağladığı faydalar veya çıkardığı 

sorunları bilmek, 

• Belediyenin halkın gözündeki algısını anlamak, 

• Halkın belediye hakkında yanlış algılar edinmesini önlemek, 
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• Vatandaşların yasalara uymasına katkı sağlamak, hizmetlere 

gönüllü katılmasını sağlamak, 

• Belediye hizmetlerinin sunumunda etkililiği ve verimliliği 

arttırmak, 

• Vatandaşların belediye tarafından daha iyi ya da farklı 

sunulmasını istediği hizmetleri belirlemektir. 

 

Halkın beklentilerinin tespiti ve buna uygun hizmet sunumu 

çalışmaların başarıya ulaşması için ön koşuldur. Belediyeler 

sakinlerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ne olduğunu halktan 

öğrenmek ve bu bilgileri analiz ederek halkın isteklerine göre 

uyarlamalar yapmalıdır. Doğru bilgi, sunulan hizmetin kalitesini 

dolayısıyla halkın memnuniyetini arttırmaktadır. Halkın istek ve 

beklentilerinin çok iyi bilinmesi ve halkın her yönüyle çok iyi tanınması 

halkla ilişkiler faaliyetlerinde ve belediyenin hizmet alanlarında önemli 

bir rehber olmaktadır. 

3. ÖRNEK İNCELEME: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ALO 153 ÇAĞRI MERKEZİ  

Adana BŞB Çağrı merkezi Alo 153 faaliyetlerine 2013 Ocak ayında 

başlamıştır. Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak hizmet vererek, 

vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi ve 

sorunların çözülmesini takip etmek görevini yerine getirmektedir. Alo 

153 Çağrı Merkezi genel olarak vatandaş memnuniyetini ön planda 

tutarak vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görmeyi 

hedeflemektedir.  
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Kişisel yardım ve destek için belediyeye müracaat eden vatandaşların 

sorunlarını dinleme, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgi verme ve ilgili 

kurumlara yönlendirme gibi sorumlulukları da üstlenen  “153”, bu 

işleviyle “dinleme mekanizması” görevini yerine getirerek, belediyeye 

ait diğer birimlerin üzerindeki bürokratik yükü hafifleten bir “süzgeç” 

görevi görmektedir.  Gelen çağrılar, operatörler tarafından kayıt altına 

alınarak, otomasyon sistemi üzerinden belediyenin birimlerine ve 

imzalanan protokolle ilçe belediyelerine, vatandaş bilgilerinin gizliliği 

esas alınarak, güvenli ve sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlamaktadır.  

İlgili kişiler tarafından cevaplanan çağrıların geri bildirimi ise çağrı 

merkezinde görevli olan “geri bildirim” personelleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Çağrı merkezinde kalite ve vatandaş memnuniyetini yüksek tutmak 

amacıyla kalite birimi kurulmuş olup gelen çağrıların yaklaşık %10 u 

dinlenerek, gerekli raporlamalar sonucunda, operatörlere gerekli geri 

bildirimler ve bu verilere dayanarak hizmet içi eğitimler verilmektedir. 

Birime bağlı çalışan gezici ekip sahada vatandaşın talep/şikâyetlerini 

raporlayıp birimlere iletmektedir. Aynı şekilde telsiz merkezi, sosyal 

medya izlemesi ve WhatsApp hattına gelen talep ve şikayetler  çağrı 

merkezine aktarılmaktadır. Alınan talepler doğrultusunda günlük 

olarak yapılan bir kamuoyu araştırması gibi yeni veriler sağlandığı 

düşünülebilir. Belirli zaman aralıkları ile hazırlanan raporlarla hizmet 

dağılımındaki eksikliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı 

merkezi birimler arası koordinasyon oluşturulmasında vatandaştan 

gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi sağlanmaktadır. 
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Aynı zamanda çağrı merkezlerinin, tüm daire ve birimlere bilgi 

aktarımı sağlaması nedeniyle özel bir konumu vardır. Talep ve 

şikâyetlerle ilgili süreç ilgili daire tarafından yürütülmektedir. İlgili 

dairelerin günlük ve anlık olarak bu verileri takip ederek hızlı çözüm 

bulması ve geri dönüş sağlaması vatandaş memnuniyetini artıracak en 

önemli etken olarak düşünülebilir.   

Sorunların çözüme kavuşturulması neticesinde vatandaşa gerekli bilgi 

akışını sağlamak çağrı merkezinin görevi olmakla beraber bu görevi 

yeterli düzeyde yerine getirebilmesi, ilgili birimlerden sağlıklı ve 

düzenli bilgi akışına sahip olması ile mümkündür. Çağrı merkezi bu 

anlamda birimler arası koordinasyonu sağlarken talep ve şikâyetleri 

hızlı bir şekilde yanıtlanması veya çözümlenmesi için kurum içi 

denetleme işlevini de yerine getirmektedir.  

Adana BŞB Çağrı merkezi sadece şikâyet, istek ve beklentilerin dile 

getirildiği bir şikâyet hattı/başvuru noktası/danışma merkezi 

mekanizması olarak çalışmamakta; aynı zamanda vatandaşın doğru 

bilgilendirildiği, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi sahibi olduğu 

çift yönlü bir iletişim mekanizması görevi de üstlenerek, anlık çözümler 

üretmektedir. Acil durumlarda (doğal afet, vb.) bir belediyenin kriz 

masası kapsamında ilk irtibat noktası olarak hizmet vermektedir. 

Covid-19 salgın hastalık döneminde maske, gıda, yaşlıların ve evden 

çıkamayan vatandaşların ilaç ve yemek gereksinimlerini karşılama gibi 

alanlarda hizmet sunmuştur. 
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Vatandaş beklentileri her geçen gün artış gösterirken, çağrı 

merkezlerinin ürettiği veriyi doğru analiz etmek, aynı zamanda çağrı 

merkezinin hizmet kalitesinin artmasında kilit rol oynamaktadır. 

Günümüzde iletişim merkezleri olarak da tanımlanan çağrı 

merkezlerinde her gün binlerce satır veri işlenmektedir.  Yapılan 

işlemlerin sayısı, servis seviyesi, müşteri memnuniyet anketi, kalite 

değerlendirme skoru, devamsızlık, verimlilik, ilk temasta çözüm, 

ortalama konuşma süresi gibi onlarca metrik ve bu metriklerin Temel 

Performans Göstergeleri (KPI) arasında doğrudan veya dolaylı 

ilişkileri bulunmaktadır. 

Bu verilerin doğru okunarak anlamlı sonuçlar üretilmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda Adana BŞB Çağrı Merkezi Alo 153 servisine gelen 

veriler temel alınarak kamu hizmetlerinin etkin ve verimli hizmet 

sunumuna ilişkin genel tespitler ve önermelerde bulunulmuştur. 

Öncelikle yıllık olarak gelen çağrı sayısına bakıldığında son sekiz yılın 

ortalaması 889.269, son beş yılın ortalaması ise 910.593’dür. Çağrı 

merkezinin hizmete girdiği 2014 yılından bu yana en fazla çağrı 2016 

yılında alınmıştır. Bir milyon çağrı sayısının aşıldığı diğer yıl ise 2019 

yılı olmuştur.  
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Tablo-1: Yıllara Göre Çağrı Sayıları  

No Yıl Nüfus Çağrı Sayısı Çağrı/Nüfus   

Yüzde 

1 2014 2.165.595 537.508 0,25 

2 2015 2.183.167 925.961 0,42 

3 2016 2.201.670 1.097.720 0,50 

4 2017 2.216.475 790.376 0,36 

5 2018 2.220.125 913.489 0,41 

6 2019 2.237.940 1.000.121 0,45 

7 2020 2.258.718 978.919 0,43 

8 2021 2.276.788 870.060 0,38 
 

 

Çağrı sayısının nüfusa oranına bakıldığında ise 2016 yılında bu oran 

%50’ye ulaşmıştır.  TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

(ADNKS) sonuçlarına göre; Adana ilinde hane halkı büyüklüğü 3,64 

dür. Bir kişinin çağrı merkezini araması bazı zamanlarda ailenin 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

537.508

925.961

1.097.720

790.376

913.489

1.000.121
978.919

870.060

YILLARA GÖRE  ÇAĞRI SAYILARI 2014-2021

YIL ÇAĞRI SAYI
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bütününü ilgilendiren bir konu hakkında olabilmektedir. Bu rakamlar 

neredeyse tüm ailelerin bir şekilde çağrı merkezi ile bir defa teması 

olduğunu göstermektedir. 

İkinci olarak Vatandaşın çağrı merkezini aradığında karşılama 

süresinin ne kadar olduğuna bakılmıştır. Literatürde bu süre “Kuyruk 

Teorisi” başlığı ile incelenmiştir.  Kuyruk teorisi hizmet almak isteyen 

kişilerin sıra ile beklemesi ve sırası gelenin çağrı alan personelden 

hizmet alması şeklinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu teori belirli 

performans göstergeleri aracılığıyla etkinliği arttırmayı 

hedeflemektedir. Kuyruk modelleri ile ilgili ilk çalışma Danimarkalı 

Mühendis, İstatistikçi ve Matematikçi Agner Krarup Erlang tarafından 

1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlardan gelen aramaların 

cevaplandığı çağrı merkezleri de bir kuyruk sistemi olarak 

çalışmaktadır.  Kuyrukta bekleme, hizmet sunan yerlerde sıklıkla ortaya 

çıkmakta ve beklemelerin zaman alıcı ve fiziksel olarak rahatsız edici 

olması nedeniyle istenmeyen bir durum olarak değerlendirilmektedir 

(Keskin, Çolak ve Kostak, 2018: 56-58). Bekleme ve hizmet kalitesinin 

algısı ile hizmetin değerlendirilmesi arasında da güçlü bir bağlantı 

bulunmaktadır ( Katz, Larson ve Larson, 1991, Marmorstein, Grewal 

ve Fishe, 1992: 59). 

Bekleme sürelerini  en aza indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak 

hizmet veren tüm çağrı merkezlerinin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Adana BŞB Çağrı Merkezi 153 servisinin bekleme süreleri Tablo-2 

yardımı ile incelenmiştir. Beklemelerde süreklilik arz eden yapısal bir 

sorun var mıdır? Beklemeler normal süre sınırları içerisinde midir? 
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Sorularının yanıtı aranmıştır.  çağrıların yoğunlaştığı olağan üstü 

dönemlerde bekleme sürelerinin artması tüm çağrı merkezlerinde 

karşılaşılan bir durumdur.   

Bir çağrı merkezinde ulaşılabilirlik başlangıç noktasını oluşturur. Çağrı 

merkezi ulaşılabilir değilse, yapılan diğer tüm olumlu girişimlerin bir 

önemi yoktur. Kuyrukta çok uzun süre bekletilmiş bir vatandaşı mutlu 

etmek zor görülmektedir. Hizmet Düzeyi (Service Level) çağrıların % 

kaçının belirlenen saniyeden önce ele alınması çağrı merkezinin en 

temel göstergesidir. Bununla ilgili genel bir endüstri standardı söz 

konusu değildir. Uygulamada genellikle en fazla rastlanan hizmet 

düzeyi standardı; çağrıların % 80’nin ilk 20 saniyede (80/20), %70’nin 

ilk 30 saniyede (70/30) cevaplanması olarak değerlendirilmektedir (Çil, 

2017:53). 2020 yılında gelen çağrıların %70,6 sına ilk 20 sn. içinde 

cevap verilmiştir. İlk 40 saniyede bağlanma toplamı % 79,8 

düzeyindedir. Bir dakikadan az zamanda bağlantı kurulan vatandaşların 

oranı % 85,2 düzeyindedir. 

Tablo-2: Çağrı Karşılama Süreleri (2018-2021) 

2018 

Zaman Cevaplanan İptal Toplam Oran(%) 

00-20 sn 520144 48463 568607 62.2 

20-40 sn 63661 13303 76964 8.4 

40-60 sn 47298 9445 56743 6.2 

60 sn den 

büyük 
184061 27114 211175 23.1 

Toplam 815164 98325 913489 100.0 

2019 

Zaman Cevaplanan İptal Toplam Oran(%) 

00-20 sn 690628 32325 722953 72.3 

20-40 sn 69580 8802 78382 7.8 

40-60 sn 42610 6747 49357 4.9 
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60 sn den 

büyük 
126390 23039 149429 14.9 

Toplam 929208 70913 1000121 100.0 

2020 

Zaman Cevaplanan İptal Toplam Oran(%) 

00-20 sn 665764 2549 91254 70.6 

20-40 sn 82718 6886 89604 9.2 

40-60 sn 48408 4261 52669 5.4 

60 sn den 

büyük 
13412 11272 145392 14.9 

Toplam 931010 47909 978919 100.0 

2021 

Zaman Cevaplanan İptal Toplam Oran(%) 

00-20 sn 661489 20223 681712 78.4 

20-40 sn 60936 5282 66218 7.6 

40-60 sn 36779 3369 40148 4.6 

60 sn den 

büyük 
7425 7732 81982 9.4 

Toplam 833454 36606 87060 100.0 

 

2021 yılında ise gelen çağrıların %78,4’üne ilk 20 sn. içinde cevap 

verilmiştir. İlk 40 saniyede bağlanma toplamı % 86 düzeyindedir. Bir 

dakikadan daha az zamanda bağlantı kurulanların oranı ise  % 90,6 

düzeyindedir. TSE’nin önerdiği 1 dakikalık sürede bağlantı sağlanması 

önerisine büyük oranda uyum sağlanabilmiştir. 

60 saniyenin üzerine çıkan çağrıların nedeni ise Nisan 2020 tarihinde 

Covid-19 salgın hastalığı döneminde Adana BŞB tarafından ihtiyaç 

sahiplerine dağıtılan gıda kolilerine olan talebinin yoğunlaşmasıdır. 

Covid-19 salgın hastalığı döneminde çağrı merkezi önemli bir sınav 

vermiştir.  Bir önceki yıl Nisan ayında 72.778 olan çağrı 151.911’e 

çıkmıştır. Günlük ortalama 2500 civarında seyreden çağrılar, krizle 

beraber 8 binli rakamların üzerine çıkmıştır. Ani gelişen bu durum 

karşısında çağrı merkezi çalışma anlayışı da değişime uğrayarak evde 
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çalışma uygulamasını yaygınlaştırmış ve kriz yönetebilmek amacıyla 

saatlik yoğunluklara göre çalışan çağrı personeli sayısı sürekli izlenerek 

güncellenmiştir. Belirli zaman aralıklarında çalışma esasına dayanan 

sistem yerine ihtiyaç duyulduğunda veya yoğun saatlerde daha çok 

personel çalıştırarak esnek çalışma sistemi uygulanmış ve başarı 

sağlanabilmiştir. 

2016-2021 yılları aralığındaki veriler Tablo-3 ve 4 yardımıyla 

incelendiğinde; en çok talep ve şikâyet alan birimlerin en başında 

Ulaşım Daire Başkanlığı gelmektedir. Ulaşım Hizmetine dair tüm 

şikayetler Halk otobüsü, metro, dolmuş, belediye otobüsü, duraklar, 

tarifeler, şoför şikayetleri gibi ayrı alt kodlarda incelenmektedir. Tüm 

ilgili konular bir araya getirildiğinde çağrı merkezine gelen talep ve 

şikâyetlerin 2016-2021 yılları Aralığında  %50,36’sının ulaşımla ilgili 

olduğu görülmektedir.  

2020 yılında bu oran % 38. 43 ile en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bunun nedeni ise pandemi sürecinde okulların kısıtlamalar kapsamında 

kapatılması ve birçok vatandaşımızın sokağa çıkma yasakları ve 

pandeminin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle düşük çıktığı 

düşünülmektedir.  Bu etkenler altında toplu taşımayı kullanan kişi 

sayısında önemli düşüşler olmasına karşın %38.43’lük rakam göreceli 

olarak yüksek kabul edilebilir. Yıllara göre çağrıların dairelere göre 

dağılımı çağrı merkezinin iş yükünün yarısından fazlasının ulaşım 

sorunlarından oluştuğu görülmektedir.   



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 700 

 

Ulaşım sistemleri günümüz teknolojik olanaklarıyla tek merkezden 

takip edilebilir durumdadır. Metro veya otobüs işletmelerinde anlık 

verileri ulaşım merkezlerinden izlenebilmektedir. Ulaşım konuların 

özelliği nedeniyle soru ve yanıtlarına hızlı geri dönüşler yapılabilmesi 

bir Ulaşım İzleme ve Çağrı Merkezi ile mümkündür.  Ulaşım Dairesinin 

etkin bir biçimde içinde yer almadığı bir yöntemle çağrı merkezinin 

ulaşım sorunlarına etkili çözüm üretmesi, hız kazandırması, kaliteli 

dönüş yapması mümkün görünmemektedir. Oluşturulacak Ulaşım 

Çağrı Merkezinde trafik zabıtasından bir görevlinin de bulunması fayda 

sağlayabilir.   

Tablo-3: Daire Başkanlıklarına Göre Çağrı Sayıları (2016-2021) 

BİRİM ADI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ulaşım Daire Bşk. 568644 432083 463042 541701 376217 455964 

Sağlık ve Sos. 

Hizmetler. 

5153 10961 13917 15758 108032 22206 

Çevre Koruma ve 

Kont. 

17324 21660 25730 43475 55628 42107 

Tarımsal Hizmetler 21389 28964 39811 42906 38204 49712 

Zabıta Daire Bşk. 31064 30566 30546 29757 21740 20476 

Fen İşleri Daire 

Bşk. 

10380 11066 8932 9324 13533 6564 

Yol Yapım Bakım       2956* 

Park ve Bahçeler 3023 3080 3153 3570 4810 5642 

İşletme ve 

İştirakler 

4861 5107 6328 6105 4602 6324 

İştirak Şirketleri 1509 1819 5667 5494 2302 1042 

Gençlik ve Spor 

Hiz. 

107 2664 111 222 4888 13192 

Mezarlık Daire 

Bşk. 

2619 2597 2546 2747 1842 2884 

Kültür ve Sosyal 

İşler 

93 36 29 46 1002 97 

Bilgi İşlem Daire  406 826 614 659 891 766 
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Diğer İlçeler 1787 3160 3607 2480 1752 17555 

Muhtarlık İşleri 2014 1809 2700 1279 756 519 

Destek Hizmetleri 284 336 356 386 585 580 

Özel Kalem Müd. 496 427 427 598 522 490 

İmar ve Şehircilik 312 518 464 373 353 364 

Makine İkmal 161 98 86 105 343 2362 

İtfaiye Daire Bşk. 191 159 150 112 89 75 

Emlak ve İstimlak 68 33 34 37 26 43 

Çağrı Merkezi 291754 187113 194383 208474 276451 217869 

Etüd ve Projeler      271 

TOPLAM 1097720 790376 913489 1000121 978919 870060 

 

 

Tablo-4: Daire Başkanlıklarına Göre Çağrıların Yüzde Dağılımı (2016-2021)  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ORT 

Ulaşım  51,80% 54,67% 50,69% 54,16% 38,43% 52,41% 50,36% 

Sağlık Ve 

Sosyal Hiz. 

0,47% 1,39% 1,52% 1,58% 11,04% 2,55% 3,09% 

Çevre 

Koruma  

1,58% 2,74% 2,82% 4,35% 5,68% 4,84% 3,67% 

Tarımsal 

Kalkınma 

1,95% 3,66% 4,36% 4,29% 3,90% 5,71% 3,98% 

Zabıta 2,83% 3,87% 3,34% 2,98% 2,22% 2,35% 2,93% 

Fen İşleri  0,95% 1,40% 0,98% 0,93% 1,38% 0,75% 1,07% 

İlçeler 1,24% 2,10% 1,77% 1,61% 1,86% 2,02% 1,77% 

Çağrı 

Merkezi 

37,72% 27,70% 32,04% 27,94% 33,13% 25,04% 30,60% 

Diğerleri 1,46% 2,47% 2,48% 2,16% 2,36% 4,33% 2,53% 

Toplam 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 

Otobüs İşletme Müdürlüğü bünyesinde vatandaşın toplu taşımada 

karşılaştığı sorunlara anında çözüm getirebilmek amacıyla Ulaşım 

İzleme ve Çağrı Merkezi benzeri bir yapılandırmaya gitmesinin faydalı 

olabileceği düşünülmektedir.  Ulaşım özel bir uzmanlık alanıdır. Bu 
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alanda uzmanlığı olan kişilerin vatandaşlar ile muhatap olması daha 

yüksek bir vatandaş memnuniyeti sağlayabilir. 2021 yılında hizmet 

türüne göre gelen çağrılar içerisinde Ulaşımı ilgilendiren başlıklar 

detaylı olarak Tablo-5 yardımıyla analiz edilebilir.  

Tablo-5 bize ulaşıma dair ana sorunun anlık bilgi akışı sağlamak ve bu 

akışı değişik kanallardan vatandaşa iletmek konusunda olduğunu 

göstermektedir. Bu sorunun çözümü için Ulaşım İzleme ve Çağrı 

Merkezi, otobüs şoförleri, Makine İkmal Daire Başkanlığı, Otobüs 

Şube Müdürlüğünün sürekli koordinasyon içinde olması 

gerekmektedir. En fazla talep ve şikâyetin metro ve otobüs hat 

bilgileriyle ilgili olması yapısal bir sorundan daha ziyade yönetimsel bir 

soruna işaret etmektedir.    

Bu konunun kalıcı şekilde çözümlenmesi durumunda çağrı merkezinin 

iş gücü yüzde elli oranında azalacaktır. Bu ise çağrı merkezine başvuru 

yapan vatandaşların daha hızlı hizmet alması, sunulan diğer hizmetler 

için alan açılması anlamı taşır. Ulaşım sistemlerine dair genel bir 

koordinasyon ve bilgilendirme sorunun varlığı gözlemlenmektedir. 

Hizmet kalitesinin artırılması için mutlaka ulaşımdan kaynaklanan bu 

sorunun giderilmesi gerekmektedir.   
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Tablo-5: Ulaşım Hizmetlerini İlgilendiren Başvurular ve Türleri 2021 

S.NO HİZMET ADI SAYI Toplam 

İçinde 

Payı 

Ulaşım 

İçinde 

Payı 

1 Belediye Otobüsü Metro Hat Saat Bilgi  370.604 42,6% 90,8% 

2 Belediye Otobüsü-Şoför Şikayeti 9.842 1,1% 2,4% 

3 Belediye Otobüsü-Durakta Durmama 

Şikayeti 

7.491 0,9% 1,8% 

4 Belediye Otobüsü-Tarifeye Uymama 

Şikayeti 

5.053 0,6% 1,2% 

5 Belediye Otobüsü-Hat Araç Sayısı 

Arttırma Talebi 

4.490 0,5% 1,1% 

6 Özel Halk Otobüsü-Şoför Şikayeti 4.158 0,5% 1,0% 

7 Dolmuş-Şoför Şikayeti 4.026 0,5% 1,0% 

8 Belediye Otobüsü-Araç Arıza,Konfor 

Ve Bakım  Problemi 

1.619 0,2% 0,4% 

9 Belediye Otobüsü-Tarife Değişikliği 

Talebi 

1.080 0,1% 0,3% 

 
Toplam  408.363 46,9% 100,0% 

 

Toplu taşımacılık sistemleri yerel yönetimlerin en önemli 

görevlerinden biridir.  Ulaşım sistemlerinin konforlu ve güvenli olması 

beklenir.  Bunu sağlarken kentin doğal ve tarihi dokusunu bozmadan 

altyapı ve üstyapı hizmetlerinin aksatmadan bu hizmetin yerine 

getirilmesi gerekir.  

Çağrı Merkezi verilerini incelediğimizde belediye otobüslerinin 

duraklarda durmama şikâyetinin 7 bini aşkın şikâyete konu olması 

dikkat çekicidir. Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz şoförlerden 

Belediye Otobüs duraklarının işgal edilmesi, park alanlarının kullanımı 

nedeniyle otobüsün durağa girecek kadar geniş alanın bırakılmadığını 

bu nedenle otobüsün giriş çıkış yapamadığı ifade edilmiştir.  
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Yolcuların güvenli şekilde inip binmelerini sağlayacak süre ortalama 

40 saniyedir. Duraklara girişi engelleyen gelişi güzel park yapılmış 

araçlar nedeniyle durağa yanaşamayan otobüsler trafiği durdurarak 

yolcusunu almak zorunda kalmaktadır. Bu durum tarik akışını 

etkileyebilmektedir.  Belediye otobüsü dışındaki dolmuş ve halk 

otobüslerinin de durak dışında yolcu alma ve indirmeleri oldukça 

yaygın gözlenmektedir.  Gecikmelerden veya başka nedenlerden 

kaynaklı tarifeye uymama ve belediye otobüsü şoförünün şikâyet 

edilmesi de 9800 düzeylerindedir.  

Tablo-6’da 2021 yılında hizmet türüne göre gelen çağrılar içerisinde ön 

plana çıkan çağrı türleri yer almaktadır.   

Tablo -6 Hizmet türlerine göre 2021 yılında En çok alınan 10 Çağrı  

S.No Hizmet Adı Sayı 
 

1 Belediye Otobüsü Metro Hat Saat Bilgi  370.604 42,6% 

2 İlk Kontakta Çözüm 130.386 15,0% 

3 İlaçlama 36.450 4,2% 

4 Yaralı Hayvan Sağlığı 31.376 3,6% 

5 Eski Kayıt Bilgisi 25.345 2,9% 

6 Askom Yönlendirme 15.590 1,8% 

7 İptal Kayıt Geri Bildirim 15.498 1,8% 

8 Hayvan Barınağı-Hayvan Toplama 14.716 1,7% 

9 Aktarma-Sessiz Çağrı-Hattan Düşme-Eksik 

Adres 

13.877 1,6% 

10 Telefon-Adres Bilgi Talebi 11.852 1,4% 

 

Tabloda söz konusu ulaşım sorunu dışında sinek ve haşeratla mücadele 

konusunda gelen talep ve şikayetler ile Yaralı hayvan, hayvan toplama 

ve barınak konusundaki talepler ön plana çıkmaktadır. Olumlu vatandaş 

deneyimi sağlanabilmesi için en önemli performans göstergelerinden 
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birisi First Call Resolution (FCR) olarak bilinen ve dilimizde 

“İlk Çağrı Çözümü”, “İlk Temasta Çözüm”, veya “İlk Kontakta 

Çözüm” olarak kullanılan kavramdır. Bu çalışmada İlk Temasta Çözüm 

ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.  

Bu kavram ile vatandaşın çağrı merkezine erişim sağladıktan sonra ilk 

görüştüğü kişi ile sorunlarını çözerek görüşmeyi olumlu bir şekilde 

tamamlamasıdır.  İlk temasta çözüm oranı, yüksek vatandaş 

memnuniyeti ile doğrudan ilişkilidir. Her vatandaş en kısa ve kolay 

şekilde şikâyetinin çözümlenmesini, bilgi ya da işlem talebinin 

karşılanmasını istemektedir. Fakat pek çok kurum karmaşık iş süreçleri 

nedeniyle vatandaşa ilk temasta çözüm sunmakta yetersiz 

kalabilmektedir. Hizmet Kalitesi Ölçüm Grubu tarafından yapılan bir 

çalışmada, ilk temasta çözüm oranındaki yüzde 1’lik iyileşmenin 

vatandaş veya son kullanıcı memnuniyetinde yüzde bir iyileşme olarak 

geri döndüğünü göstermektedir. Kamu hizmetinin sunumundan 

memnun olmayan vatandaşlar, memnuniyetsizliğini etrafındakilerle de 

paylaşır ve basit bir sorun daha geniş kitlelere ulaşarak büyüyebilir. 

Beklentisi daha ilk çağrıda karşılanan vatandaşlar, daha sonra aynı konu 

ile ilgili aramaya ihtiyaç duymayacağı için memnun olurlar. Vatandaş 

memnuniyetlerini de başkaları ile paylaşırlar ve bu da vatandaş 

memnuniyetine doğrudan etki eder.  

İlk temasta çözüm zamanı ayrıca çağrı başına düşen maliyetle doğrudan 

ilişkilidir.  Çağrı merkezine gelen çağrıların ilk temasta çözüm oranı 

2021 yılında %15 düzeyindedir. Bu orana anlık dönüş yapılan 

vatandaşlarda eklendiğinde oran %18,7 düzeyine erişmektedir.  Bu 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 706 

 

oranın daha da arttırılması mümkündür. Bu amaçla önerilerimiz 

şunlardır; 

• Tüm dairelerin faaliyet alanlarında iş ve işlemler ile ilgili 

yönetmelikleri çağrı merkezi ile paylaşması ve çağrı merkezi 

çalışanlarının dairelerin görev yetki ve sorumlulukları 

konusunda yetkin hale getirilmelidir,  

• Belediye resmi hesaplarından veya Belediye Başkanı 

tarafından yapılan açıklama ve sosyal medya paylaşımları 

sonrası zaman zaman çağrı merkezinden bilgi talep 

edilmektedir. Bu açıklamalar kamuoyunun geniş kesimini 

ilgilendirmesi durumunda öncesinde konuya dair çağrı 

merkezi bilgilendirilmelidir,  

• İlk temasta çözüm için, personelin hizmet içi eğitimine önem 

verilmelidir, 

• Kök-neden analizlerinin periyodik olarak yapılması 

vatandaşların en çok hangi konularda aradıklarını, ne tip 

aksiyonlar alındığını/ alınmadığını ya da alınması gerektiğini 

gösterecektir,  

• Etkin geri bildirim ve ödüllendirme sistemi ile çalışanların 

performansları ve memnuniyetleri arttırılabilir. Kendisinden 

ne beklendiğini bilen, yaptığı doğru iş sonrasında takdir gören 

çalışanlardan hizmet alan vatandaşlar da memnun kalacaktır, 

• Gelen bildirimler sınıflandırılmalı, vatandaşa dokunan tüm iş 

süreçleri analiz edilerek basitleştirilmeli ve sınıflandırılan 

vatandaş bildirimleri için karar ağaçları oluşturulmalıdır.  
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Tablo-7: Geri Bildirim Sayıları 2014-2019  

YIL ALINAN 

BAŞVURU  

GERİ 

BİLDİRİM 

ORAN 

2014 167429 12654 7,56 

2015 150249 58224 38,75 

2016 145406 20881 14,36 

2017 173214 16894 9,75 

2018 205982 21683 10,53 

2019 234094 36469 15,58 

2020 310619 197844 63,69 

 

Son çeyrek yüzyılda teknoloji alanındaki değişim ve gelişimler 

sonucunda vatandaşın devletten beklentilerinde de önemli değişimler 

olmuştur. Bunlardan bir tanesi de geri arama, konusunda ortaya 

çıkmıştır. Geri arama hizmetinin sunulması Vatandaşın talebinin 

dikkate alındığını görmesi ve önemsendiğini hissetmesi açısından 

önemlidir.  Yapılan görüşme esnasında talep ve şikâyeti ile ilgili olarak 

kendisine dönüş yapılmasını isteyen vatandaşlara dönüş yüzdelerine 

bakıldığında bu oranın 2021 yılında 63,9 düzeyi ile en yüksek orana 

sahip olduğu görülmektedir. Yine bu dönemde özellikle çağrı 

merkezini arayarak yoğun saatlerde beklemeyerek çağrıyı sonlandıran 

vatandaşlara geri dönüş yapılması uygulaması 07.05.2020 tarihinden 

itibaren başlatılmış ve 10.915 vatandaşa erişim sağlanmıştır.  

Tablo-8’de 2021 yılında birimlere göre gelen çağrılar sonucunda talep 

niteliği taşıyan 227.164 iş kaydının dağılımını ve işlerin hangi aşamada 

olduğunu göstermektedir  
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Çağrı merkezine gelen her çağrı mevzuata uygun, ilgili kurumun görev 

tanımı içerisinde olmayabilir. Zaman zaman başka kurumları 

ilgilendiren talepler gelebilir. Bu nedenle gelen talep ve şikâyetlerin bir 

ön elemeden geçmesi gerekmektedir.  Tabloya göre iptal edilen iş 

sayısının toplam iş sayısına oranı % 4,82’dir.  Yapılmayan işlerin oranı 

% 3,46,  Devam edilen işler % 0,88, Bekleyen İşler % 1,12, süresi geçen 

işler % 1,60’dır. Süresi geçen işin kapsamı Kamu Hizmet 

standartlarında tanımlanan süre içerisinde tamamlanamayan işleri ifade 

etmektedir. Tamamlanan iş oranı % 73,8 dir. 

Tablo-8: Çağrı Merkezine Gelen Talep ve Şikayetlerin Durumu 2021   

BİRİM 
İS 

SAYISI 

İŞLEM 

BEKLE

-YEN 

İŞLEME 

ALINAN 

SÜRESİ 

GEÇEN 

YAPIL

DI 

YAPIL-

MADI 
İPTAL  

TARIMSAL HİZ. 40217 46 13 57 39628 218 145 

ÇEVRE KORUMA  40152 69 8 73 39529 51 281 

GENÇLİK VE SPOR  38896 43 43 43 3107 13 6123 

ULAŞIM  34863 219 28 207 32971 327 907 

SAĞLIK VE SOSYAL  18283 43 0 41 12694 5114 98 

ZABITA  16815 118 16 124 15411 54 1010 

SEYHAN BELEDİYESİ 9349 647 50 627 6306 70 74 

İŞLETME VE İŞT.  5574 20 0 19 5482 5 12 

FEN İŞLERİ  5096 37 473 477 2438 98 1164 

PARK VE BAHÇELER  4469 40 20 48 3202 572 590 

YOL YAPIM BAKIM  3410 540 1182 1137 1282 3 394 

MAKİNE İKMAL  2833 28 1 23 653 955 0 

MEZARLIKLAR  2523 12 0 12 2324 126 27 

İMAR, ULAŞIM 

BELDETAŞ ASKİ AŞ 
1043 229 5 201 655 65 54 

BİLGİ İŞLEM. 732 43 3 44 370 115 9 

DESTEK HİZMETLERİ  508 7 0 6 478 2 6 

ÖZEL KALEM  490 13 1 4 474 0 0 

MUHTARLIK İŞLERİ. 455 35 147 171 106 28 50 

ETÜD VE PROJELER. 383 63 0 48 44 0 0 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK  311 27 2 25 238 2 2 

MALİ HİZMETLER. 174 20 4 18 43 4 0 
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İNSAN KAYNAKLARI 163 37 1 31 111 1 1 

KÜLTÜR VE SOS.İŞL.. 114 71 2 66 25 4 0 

İTFAİYE. 73 4 0 4 59 1 0 

KENTSEL DÖNÜŞÜM  61 30 2 29 16 2 0 

KARAİSALI 

BELEDİYESİ 
57 57 0 54 0 0 0 

EMLAK VE İSTİMLAK  49 37 0 36 1 1 6 

KARATAŞ 

BELEDİYESİ 
42 1 0 1 18 23 0 

SATINALMA  13 8 0 7 0 0 0 

KADIN VE AİLE  9 6 0 6 0 0 0 

YAZI İŞLERİ  7 4 0 4 0 0 0 

GENEL TOPLAM  227164 2554 2001 3643 167665 7854 10953 

 

SONUÇ 

Bugün, vergi mükelleflerinin paralarını rasyonel bir şekilde yönetmesi için 

tüm kamu kuruluşları üzerinde kamuoyu baskısı bulunmaktadır. Çağrı 

merkezleri vatandaşların kamu sektörü ile olan çeşitli işlemlerinde sorunlarına 

çözüm bulmak ve sorularını yanıtlamak için yılın 365 günü, günün her saati 

doğrudan hizmet sunmaktadır.  Müşteri hizmetleri kavramı ile özel sektörde 

başlayan ve hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefleyen 

çağrı merkezleri günümüzde merkezi ve yerel kamu kurumları tarafından da 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu 

kurumları, siyasiler, bürokrasi vatandaşların artan beklentilerini karşılamak 

bunun için hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, hizmet sundukları 

insanlarla nasıl bağlantı kurduklarını yeniden değerlendirmek zorunda 

kaldıkları gözlenmektedir. Günümüzde kamu kurumları dijital çağın 

vatandaşların devlet kurumlarıyla bağlantı kurması için açtığı yeni kanalları 

etkili kullanmak amacıyla, bütünleşik sistemlere ve çapraz yeteneklere sahip 

çağrı merkezlerini kullanmaktadırlar. 
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Vatandaşlar, kamu kurumlarının güvenilir, doğru destek hizmetleri sunması 

konusunda yüksek beklentilere sahiptirler. Vatandaşın acil bir sorusu veya 

acil bir durumu olduğunda, sorununu çözme yetkisine sahip bir muhatapla 

bağlantı kurabilmesi çok önemlidir.   Vatandaşlara yüksek kaliteli müşteri 

hizmeti sunulması durumunda vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. Aynı 

zamanda Çağrı merkezi kullanmak hem zamandan hem de bütçeden tasarruf 

sağlama olanağı sağlamaktadır.   Vatandaşların günün her saatinde çağrı 

merkezlerine ulaşabilmesi talep ve önerisini aktarabilmesi kurumsal algının 

olumlu olmasına önemli katkı yapmaktadır.  Vatandaşlar, günün herhangi bir 

saatinde kuruma gitmeden sorun ve şikâyetlerini dile getirebilmekte, hatta 

işlemlerini yapabilmektedir. Çağrı merkezi belediye ve vatandaş arasında bir 

iletişim köprüsüdür.   

Bürokrasiyi ve iş yükünü azaltması, zaman kaybını en aza indirmesi, iş ve 

işlemlerdeki aracıları azaltması, kurum ve vatandaş arasındaki kaynaşmayı, 

tarafsız eşitlikçi şekilde yerine getirmesi, kurum içi iç denetim mekanizmasını 

çalıştırması, daha şeffaf, saydam, bir kurum olmaya katkı yapması açık olmayı 

zorunlu kılar. Kararların kamuoyuna açıklanması, tartışılması ve 

olgunlaştıktan sonra kesinlik kazanması, kamuoyunun tepkilerinin 

algılanması çağrı merkezlerinin ön plana çıkan özellikleridir.  

Çalışmamızda Adana Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezinin 2016-2021 

yılı verileri kullanılarak çağrı merkezine gelen çağrıların gelişimi, daire 

başkanlıklarına, hizmet türlerine göre çağrıların dağılımı, ilk temasta çözüm 

ve geri dönüş gibi vatandaş memnuniyetini artıran göstergelerin gelişimi, iş 

kayıtlarının sonuçlandırılmasına dair veriler değerlendirilmiştir.  Bu veriler 

ışığında Çağrı merkezine gelen talep ve şikâyetlerin üç ana noktada toplandığı 

görülmektedir. İlk olarak ulaşım konusunda talep ve şikâyetler, toplam talep 

ve şikâyetlerin %50’sini oluşturmaktadır. Bu oldukça yüksek bir orandır. En 
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sorunlu alanın ulaşım hizmetleri ve tamamlayıcı hizmetler olduğu 

gözlemlenmiştir. İkinci olarak özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek ve 

haşeratla mücadele talepleri öne çıkmaktadır. Üçüncüsüyse, yaralı hayvan, 

hayvan beslenmesi, başıboş hayvanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin 

yoğunluğudur.   
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GİRİŞ 

Dijital sanat, dijitalleşmenin; kültür, tarih, bilim ve sanat alanlarında 

öne çıkan etkisini tanımlamak üzere kullanılan bir kavramdır.  Dijital 

sanatı tek bir fenomen olarak tanımlamak imkansızdır. Bu kavram daha 

çok sanatsal teknikler, teknolojiler ve kavramlar kümesini temsil 

etmektedir. Çoğunlukla bilgisayar ve internetin gelişmesiyle ilişkili 

olarak değerlendirilir (Hope ve Ryan, 2014). Bu alanda yapılan 

tanımlamalara bakıldığında ''bilgisayar sanatı'', ''sibernetik sanat'', 

''sanal sanat'', ''hipermedya sanatı'', ''yeni medya'' gibi her biri farklı 

alanlara vurgu yapan isimlere “sanat” eklentisi konularak tanımlar 

yapıldığını görmekteyiz (Graham, 2007). 

Bugün dijital sanat eseri üretiminde dijital sanatçılar tarafından 

kullanılan araçların çoğu tarihsel olarak 1950-1960’lı yıllara kadar 

uzanır. Dijital eserlerin ilk örnekleri bu gelişmeler sonucunda ortaya 

çıkmış ve gelişerek devam edegelmiştir. Kişisel bilgisayarlar gelişip 

günlük hayatta aktif bir biçimde kullanılmadan önce büyük bilgisayar 

üreticileri ve firmaları dijital sanatçılara bilgisayar kiralama yoluyla 

hizmet vermişlerdir (Hope ve Ryan, 2014). Bu dönemlerden sonra her 

geçen gün gelişen teknoloji sayesinde sanatçılar çok daha gelişmiş 

eserler ortaya koymaya başlamışlardır. Günümüzde sanal ve arttırılmış 

gerçeklik kavramları dijital sanatla birlikte anılmakta ve bu teknolojiler 

reklam, tanıtım, film, oyun, konser vb. her türlü aktivelerde ve hayatın 

her alanında kullanılmaya doğru yol almaktadır. Bugün bu 

uygulamaların doğrudan kendileri ve kullanıldıkları diğer alanlar 

gelecek vizyonumuzu belirlemektedir.  
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Dijital teknolojiler sanat ve sanatçıya her alanda inanılmaz genişlikte 

bir hareket alanı doğurmuştur. Sanatçı kamera arkasında, bilgisayar 

başında, tasarım yaparken, boyama yaparken, müzik üretirken, film 

veya oyun uygulamalarında üretilmekte olan eserlere müdahale 

yöntemlerini ve araçlarını büyük oranda değiştirmiş ve geliştirmiştir. 

Bir resim veya kayıt alındıktan hemen sonra kontrol edilerek düzeltme, 

yenisini alma veya bilgisayar ortamında müdahale imkânı daha yüksek 

beklenti ve kaliteli eserlerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir 

(Hedgecoe, 2006). Hazırlanan sanat eserleri çok düşük bir maliyetle 

sanal ortamlara aktarılarak çok daha geniş bir izleyici kitlesine 

ulaşabilecek şekilde sanatseverlerle paylaşılabilir bir hale gelmiştir 

(Keskin, 2021).  

Sanat ve sanatçılar kendilerine sunulan her türlü imkân ve ortamda 

kendilerini ifade ederler. Bu doğrultuda içinde bulundukları çağın ve 

teknolojinin araçlarını kullanırlar. Her çağ kendisine ait bir sanat algısı 

doğurmuş veya mevcut olanları geliştirmiştir.  

Dijital sanat denilince muhtemelen aklınıza ilk olarak düzgün 3 boyutlu 

çizimler ve son zamanlarda internet ortamında beklenmedik biçimde 

yüksek fiyatlarda alıcı bulan dijital eserler gelecektir. Dijital eserlerin 

satıldığı platformların her geçen gün arttığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu 

durum dijital sanat ve dijital eserlerin toplumsal-küresel anlamda kabul 

edildiğinin en önemli göstergelerindendir. Günümüzde dijital sanatın 

geldiği nokta bambaşka bir hale gelmiştir. İlk ortaya çıktığında telif, 

kopyalama, çoğaltma, izinsiz kullanım vb. dezavantaj olarak görülen 

birçok durumun, blok zincir alanında meydana gelen gelişmeler 
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sonucunda, dijital sanat lehine değiştiğini görmekteyiz. Bahsedilen 

gelişmeler ışığında bu bölümde sanatın dijitalleşmesi, evrimleşen sanat, 

sanatçı, sanat eseri algısı, öne çıkan dijital sanat uygulamaları ve dijital 

sanatın geleceği konuları ele alınmıştır. 

1. SANATIN DİJİTALLEŞMESİ VE EVRİMLEŞEN SANAT, 

SANATÇI ALGISI 

Sanat, eserlerinde kullanılan materyaller ve uygulamalarla duygu ve 

düşüncelerin izleyiciye aktarılmasını amaçlar. Dijital teknolojiler sanat 

dünyasıyla ve sanat üretim süreçleriyle bu kadar bağlantılı hale 

gelmeden önce bütün sanat eserleri manuel bir üretim sürecinden 

geçiyordu (Bramantyo, 2021). Ressamlar, tasarımcılar ve diğer 

sanatçılar; fırça, karakalem, kurşun kalem, boya vb. araçlar kullanarak 

eserlerini eskizler halinde ön çalışmalarla gerçekleştiriyor daha sonra 

eserlerini farklı kâğıt, ahşap, kumaş, seramik, cam, mermer, mürekkep, 

fırça, spatula vb. malzemeler kullanarak ortaya koyuyorlardı. Elde 

edilecek eserin kalitesi veya özü daha çok sanatçının kişisel 

yeteneklerine ve el becerilerine bağlıydı. Sanatçılar eserlerindeki renk 

yoğunluğunu, gerçekçiliği geleneksel yöntemlerle ve aşamalarla 

kontrol ediyordu (Zaher, 2022). Fotoğrafçıların, fotoğraflarını 

basmadan önce çekim sonuçlarını görme şansları yoktu. Şimdi ise tüm 

bu sınırlamalar geçmişte kaldı (Bramantyo, 2021). Dijital 

teknolojilerde yaşanan gelişmeler bütün bu süreçleri baştan sona 

değiştirmiştir. Bu anlamda dijital sanat, sanatsal olarak bir fikir ve 

uygulama değişikliğini vurgular hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu fikir 

değişikliği sosyal, kültürel, politik ve entelektüel alanlarda sanatı; daha 
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demokratik, küresel ve disiplinler arası bir hale getirmiştir (Hope ve 

Ryan, 2014).  

Dijital sanat uygulamalarının günümüzde algılanan haliyle ilk olarak, 

mühendisler tarafından geliştirilen ve çizim yapabilen AARON isimli 

bilgisayar programıyla ortaya çıktığı kabul edilebilir (Pablo Art Tool, 

2020). 1980’lerden sonra kişisel bilgisayarların daha yaygın 

kullanılması ve Apple firmasının MacPaint uygulamasıyla 

kullanıcıların uygulama üzerinde çizim yapma, boyama ve 

müdahalesine açık hale gelerek farklı bir boyuta geçmiştir (Woolf, 

2015). 1980 sonrasında gelişen teknolojik araçlar sayesinde sanatçılar 

hem birbirleriyle hem de izleyicilerle daha aktif bir biçimde iletişime 

geçme fırsatı yakalamıştır. Dijital sanat sadece resim, çizim ve boyama 

üzerine etkili olmamıştır. Dijitalleşme; fotoğraf, video, oyun ve müzik 

gibi birçok farklı alan üzerine de büyük gelişmeler sağlayacak etkiler 

oluşturmuştur. Dijitalleşme ve beraberinde getirdiği teknolojik 

araçların; fotoğraf, dijital boyama, 2B/3B uygulamalar, bilgisayar 

destekli tasarım, piksel sanatı, vb. birçok farklı uygulama alanı 

bulunmaktadır. Bugün dijital sanat denince bir Ipad, bilgisayar veya 

benzer araç sayesinde gerçekleştirilen etkinlikler ve ortaya konan 

eserler akla gelmektedir (OWDT, 2022). 

Dijital teknolojilerin etkin ve yaygın kullanımı sayesinde sanat, sanatçı 

ve sanat eseri kavramları çok farklı bir biçimde algılanmaya 

başlamıştır. Sanat kavramı, önceleri sadece toplumun belli bir kesimi 

tarafından gerçekleştirebilecek, takip edilebilecek, özel yetenek ve 

uzun eğitim gerektiren uygulamaları tanımlarken şimdi dijital araçları 

https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alex+Woolf%22
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etkin bir şekilde kullanabilen her bir bireyin ulaşabileceği ve 

uygulayabileceği bir hale gelmiştir. Sanata ilgisi olan herkes çevrim içi 

araçlar yardımıyla birkaç saatlik eğitimden sonra “sanat eseri” ortaya 

koyabilmektedir. Önceden ince fırça,  dokunuşları ve sanatçıların el 

becerilerine bağlı olan sanatsal çalışmalar şimdi daha çok üreticilerinin 

dijital araçları etkin kullanım becerisine bağımlı bir hale gelmiştir. 

Dijital teknolojiler dokümantasyon ve sanal sergiler gibi ortaya çıkan 

yeni sunum ve saklama yöntemlerini beraberinde getirmiştir (Vaughan, 

2005). Galeriler ve müzeler her alanda gerçekleşen dijital dönüşümden 

muaf değildir ve dijital araçları aktif bir şekilde kullanmaktadır (Gere, 

2008).  Sanat eserleri, internet sayesinde dünyanın her yerine hızlı bir 

biçimde ve herhangi bir sınırlama olmadan ulaşabilecek bir hale 

gelmiştir. İnternete erişimi olan her sanatsever, zaman ve mekâna bağlı 

olmaksızın istediği eserleri görme ve inceleme fırsatı yakalamıştır. 

Hatta etkileşimli uygulamalar sayesinde sanat eserlerine müdahale ve 

katkı sunma imkânı doğmuştur. Dijital sanatlarda yer alan sanatçıların 

ve sanat eserlerinin çoğu, kullandıkları alanlar bakımından sanat, bilim, 

mühendislik ve diğer özel alt disiplinleri içerdiğinden dijital sanat 

disiplinler arası (Hope ve Ryan, 2014) olarak tanımlanmaya 

başlanmıştır.   

Dijital devrimle ortaya çıkan dijital sanatçılar, sürekli bir arayış 

içindedir. Yenilikleri ve teknolojik değişimleri yakından takip ederek 

kendilerini geliştirme çabası dijital sanatçı için devam eden bir süreçtir. 

Bu yeni sanatçı tipi gerektiğinde diğer alanlarla iş birliği yaparak sanatı 

ve eserlerini disiplinler arası (Hope ve Ryan, 2014) bir hale 
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getirmişlerdir. Mevcut teknolojik araçları en etkin bir şekilde kullanan, 

ihtiyaç olması durumunda uzmanlarla iş birliği yapan, eserlerini 

farklılaştırma ve çevrim içi platformların yardımıyla daha fazla kişiye 

ulaşma amacı güden bir sanatçı profili ortaya çıkmıştır. Bu profildeki 

sanatçılar sürekli olarak çevrim içi ve aktif olmak, meslektaşlarıyla ve 

seyircileriyle etkileşim halinde olma çabasında gözükmektedir. Bu 

çabanın altında güncel kalabilme, mevcut gelişmeleri takip edebilme, 

yeteneklerini ve etki alanlarını geliştirme arzuları yatmaktadır.    

Sanatçıların eserlerini ve hünerlerini ortaya koydukları atölyeler yerini 

güçlü bilgisayarlara, tablet veya benzeri dijital araçlarla donatılmış 

ofislere bırakmıştır. Dijital sanatçılar eseri geliştirmek üzere, tablet, 

çizim kalemi, bilgisayar, yazılım, yapay ortamlar, sahneler, renkler, 

kalibrasyon cihazları, fontlar, dijital makineler, mikserler, kaliteli 

kameralar vb. eskisinden farklı araç ve gereçlere ihtiyaç duymaktadır. 

Bu değişim sanatçının ihtiyacı olan yetenekleri de evrimleştirmiştir. 

Sanatçılardan bilgisayar teknolojilerine ve yazılımlarına hâkim 

olmaları, mevcut dijital araçların yanında geleceğin teknolojisini 

kullanarak etkileyici eserler üretmeleri beklenmektedir.  

Dijital sanatın gelişmesi ve internet teknolojileriyle yaygınlaşmasıyla 

birlikte sanat eseri algısı da evrimleşmiştir. Günümüzde dijital 

sanatçıların, dijital araçları kullanılarak ortaya kondukları eserler, 

dijitalleşen sanatın sosyal ve kültürel yaşamın yansımaları olarak öne 

çıkmaktadır. Bu eserler üreticilerinin içinde bulundukları toplumun 

dünü, bugünü ve yarınına dair duygu ve düşüncelerinin ifadesidir. 

Dijital sanatın ürünleri olarak öne çıkan; animasyonlar, fotoğraflar, 
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illüstrasyonlar, videolar, dijital tablolar ve benzeri dijital ortamda 

üretilen eserler büyük bir izleyici kitlesine sahiptir ve ilgi çekmektedir. 

Bu eserler toplumsal hayatın bir parçası haline gelmiştir ve her alanda 

karşımıza çıkabilmekte; sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik, vb. 

amaçlarla kullanılmaktadır.  

2. DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI VE ÖNE ÇIKAN 

YÖNLERİ  

Dijital teknolojilerde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte sanat; yeni 

medya sanatı, dijital sanat, bilgisayar sanatı, multimedya sanatı ve 

etkileşimli sanat gibi etki alanı ve bakış açısına bağlı olarak çok farklı 

şekillerde isimlendirilmiştir (Hope ve Ryan, 2014). Dijital sanat 

kavramı tek bir alana ve uygulamaya ait olmaktan çıkmış bir şemsiye 

terim olarak kullanılmaktadır. Dijital gelişmelerin beraberinde getirdiği 

araçlar günümüzde görsel, işitsel, mimari, heykel, video, animasyon, 

müzik, oyun vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Sanat ve sanat eserleri 

disiplinler arası bir biçimde üretilmeye başlanmıştır (Keskin, 2021). Bu 

da dijital sanatın uygulama alanlarının genişlemesine sebep olmuştur.   

Dijital sanat literatürde farklı yönleriyle alınmış ve incelenmiştir. 

Dijital sanat yarışmalarında 2004 öncesinde Transmediale Ödül 

Yarışması 3 kategoride değerlendirme yapmıştır. Bunlar: resim, 

etkileşim ve yazılımdır. Daha sonrasında ise bu kararlarını değiştirerek 

kategori olarak sanatçıların kendilerinin kategori tanımlamaları 

yapmalarını istemişlerdir. Sonrasında Prix Ars Electronica tarafından; 

dijital topluluklar, bilgisayar animasyonu/görsel efektler, dijital müzik, 
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interaktif sanat gibi kategoriler belirlenmiştir. Bu kategoriler 

incelendiğinde geleneksel ve yeni alanlara ek olarak “dijital 

topluluklar” kategorisi dikkat çekmektedir. Dijital topluluklar 

kategorisi, dijital sanatın daha geniş bir yorumlayıcı ve katılımcı yönü 

olduğunu vurgulamaktadır  (Graham, 2007).  

Dijital sanat eserlerinde kullanılan temalar ve sanatçıların çalışma 

alanları farklılık göstermektedir. Bu temalar incelendiğinde; yapay 

yaşam, yapay zekâ, tele robotik, beden ve kimlik, veri tabanı estetiği ve 

veri görselleştirme, masalsı ortamlar, oyunlar, taktiksel medya, 

geleceğin teknolojileri, kamusal alanı yeniden tanımlamak, arttırılmış 

ve karma gerçeklik, sosyal medya gibi alanlar görülmektedir (Paul, 

2003). Yazarlar ve küratörler dijital sanat ve temalarının etkileşim, 

bağlantı ve hesaplanabilirlik gibi özellikleri üzerine daha çok 

odaklanmışlardır (Graham, 2007).  

Etkileşimli sanat eserlerinin yeni bir fenomen olduğu düşünülür. Bu 

tarz eserler duvara çivi ile sabitlenen değişmez özellikteki eserlerden 

farklı olarak daha fazla dikkat çeker ve ilgi uyandırır. Etkileşimli sanat 

eserlerinin çoğu, insan duyularının görsel, işitsel ve dokunsal olarak 

uyarılmasını sağlayacak içeriklere sahiptir (Colson, 2007). İnteraktif 

sanat uygulamalarının yaygınlaşması sayesinde dijital sanat her geçen 

gün daha da etkileşimli bir hale gelmektedir. Etkileşimli dijital sanat 

uygulamalarında sanatçı, sanat eserinin nasıl davrandığı, izleyicinin 

onunla nasıl etkileşime girdiği ve nihayetinde kullanıcı deneyimiyle 

ilgilenmektedir (Edmonds, 2010). Etkileşimli sanat eserlerinin 
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hazırlanması ve uygulanması sürecinde şu öğelere dikkat edilmesi 

gerektiğini belirtilmektedir (Colson, 2007):  

• Alan, boşluk, zaman ve ses kullanımı. 

• Jest, hareket veya dokunsal deneyimlerin kullanımı. 

• Sürükleyici bir deneyim; fiziksel verilerin sanal bir ortamda 

yeniden yorumlanması. 

• İş birliği ile sanat eseri üretimi. 

• Ağları kullanan birden fazla konumun ve katılımcının katkısı. 

Dijital sanatın beraberinde getirdiği avantajların daha net bir biçimde 

ortaya konması için geleneksel sanat uygulamalarıyla karşılaştırılması 

gerekir. İlk bakışta dijital sanatın geleneksel sanata karşın, demokratik, 

küresel ve disiplinler arası olması (Hope ve Ryan, 2014) etkisinin 

küresel anlamda daha genele yayılmasına sebep olmaktadır. Buna 

karşın sanal-yapay ortamda üretilmesi ve kontrolünün zor olması 

bakımından bazı dezavantajları da mevcuttur. Dijital sanat eserlerinde 

ortaya çıkan en temel problemler arasında sahiplik, telif hakkı ve 

dokunma hissinden yoksun olması gelmektedir (Vaughan, 2005). 

Dijital sanat uygulamalarının avantajlarını sıralamak gerekirse şu 

öğeler öne çıkmaktadır (OWDT, 2022): 

• Kolay üretilmesi ve yeniden düzenlenebilir olması 

• Hızlıca yayılması 

• Verimlilik ve maliyet  

• Çok yönlü olması 

• Kalıcı olması 
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• Mükemmel bir biçimde çoğaltmaya elverişli olması 

• Minimum maliyet ve güçlü etki 

• İletişimi geliştirme özelliği 

• Reklam öğesi olması 

 

Dijital sanat her geçen gün daha popüler bir hale gelmektedir. İlk 

bakışta grafik ve web tasarımcılar gibi dar bir kitle tarafından ilgi 

duyulan bir alan gibi görünse de dijital sanat, animasyon ve dijital 

resimden 3B baskılı heykellere ve video sanatına kadar inanılmaz 

derecede geniş bir yelpazeyi kapsar (Heck, 2017). Dijital sanat 

uygulamalarına baktığımızda dijital teknolojinin ve araçlarının 

gelişmesiyle bu yeni sanatın birçok farklı türlerinin ortaya çıktığını da 

görmekteyiz. Birçoğunu günlük hayatın bir parçası olarak gördüğümüz 

öne çıkan dijital sanat türleri şu şekilde sıralanabilir (Anton, 2020):   

• Fraktal veya algoritmik sanat, matematiğin kullanımını içeren 

ve sanatı bilgisayarla birleştiren bir uygulamadır.  

• Veri dansı, dosyanın kodu çözüldükten sonra görüntüler ve 

görsel efektler üretmek için medya dosyalarını manipüle 

edilmesine izin veren bir dijital sanat biçimidir. 

• Dinamik boyama, dijital sanatın en gelişmiş biçimlerinden 

birisidir. Bu yöntem çok az bir emekle bir resim veya eseri 

boyamaya izin veren yöntemdir. 

• 2B ve 3B animasyonlar diğer dijital sanat uygulamaları 

arasındadır.  
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• Piksel sanatı; oyunlar, filmler ve diğer estetik uygulamalarda 

kullanılan bir türdür.  

• Dijital fotoğrafçılık; dijital sanatın en yaygın uygulama 

alanlarından birisidir.   

• Fotoğraf boyama; dijital fotoğrafların manipülasyonunu ve 

düzenlenmesini içerir.  

• Dijital kolaj; farklı dijital dokuların ve görsellerin 

birleştirilmesidir. 

• 2B dijital boyama, yaygın kullanılan ve temelde ek uygulama 

içermeyen düz boyamadır.  

• 3B dijital boyama, 2B boyamaya göre daha fazla dikkat çeken 

ve efektler içeren dijital boyama uygulamasıdır.  

• Entegre Sanat/Karma Medya ve Hibrit Boyama, dijital sanatın 

disiplinler arası uygulaması olup aynı eserde birden fazla 

medya veya programın kullanılmasını içerir.  

• Raster boyama, gerçek bir el çizimine benzer özelliklerde olan 

dijital sanat uygulamasıdır. 

3. DİJİTAL SANATIN GELECEĞİ  

Dijital sanatın yükselişi geleneksel sanat üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Bu etki bazen olumsuz eleştiriler de almaktadır (Heck, 2017). 

Dijital sanatın üretim sürecine bakıldığında, geleneksel sanatlardan 

farklı olarak bilgisayar temelli eserlerin geliştirilmesinin bu yöntemin 

özüyle bağlantılı olduğu görülebilir. Dijital teknolojilerin beraberinde 

getirdiği araç, malzeme ve sanat eserleri sanatçılar ve izleyiciler 

arasında gelenekselden farklı yeni yaklaşımlar ortaya koyarak yeni 
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ilişkiler kurmuştur (Fernandes-Marcos vd., 2009). Bu doğrultuda dijital 

araçlarda yaşanacak gelişmelerin dijital sanat alanındaki uygulamalara 

ve aynı zamanda sanatçı-izleyici ilişkilerine de yeni ufuklar açacağı 

aşikârdır.   

Sanat eserlerine yüklü paralar ödenmeye başlanmasından kısa bir süre 

sonra, orijinal eserlerin tespiti için de bir takım tekniklerin kullanılması 

gerekmiştir. İlk ortaya çıkmasından itibaren, günümüzde bile bu 

tekniklerin bir kısmı öncelikli olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar 

tarafından yapılan analizler, X-ray, fraktal analiz gibi nicel yöntemler 

bu tekniklerin temelini oluşturmaktadır (Lyu vd., 2004). Dijital sanat 

eserlerinde de sahiplik ve telif hakkı süregelen bir problem olmuştur. 

Kripto teknolojisinin yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan NFT 

teknolojisinin dijital sanatların beraberinde getirdiği dezavantajlar 

olarak bilinen sahiplik ve telif problemlerine kısmen bir çözüm olması 

beklenmektedir.   

Dijital sanatın ve eserlerinin her geçen gün artan popülaritesi, daha 

geniş bir uygulama alanına yayılması yükselişin ve gelecek vadettiğinin 

bir göstergesidir. Gelişen dijital teknoloji araçları dijital sanatın da 

gelişmesine katkı sunmaktadır. Her geçen gün daha fazla dijital sanat 

platformu kurulmakta, burada faaliyet gösteren dijital artist sayısı ve 

dijital sanat eseri sayısı da artmaktadır (Wang, ve Wang, 2021).  

Dijital araçların ve yazılımların dijital sanat eserlerinin üretim 

sürecindeki güçlü etkisi bazen dijital sanatçıların emeklerinin ikinci 

planda kalmasına sebep olmaktadır. Dijital sanat ve sanatçıların bu 
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şekilde eleştirilmesi bu sanat uygulamasının halen bazı kesimler 

tarafından tam olarak anlaşılmadığını göstermektedir. Ancak her 

yeniliğin bu tarz eleştirilere muhatap olduğu düşünüldüğünde ve bu 

eleştirilerin de zamanla ortadan kalkması beklenmektedir.  

Dijital sanatın uygulanmasının kolaylığı geleneksel sanata oranla açık 

bir şekilde görülmektedir. Dijital sanat öğrenilmesi, uygulanmasının 

kolaylığı ve yaygın etki alanı bakımından gücünü ve sanat alanındaki 

hinterlandını her geçen gün genişletmektedir. Her geçen gün yeni 

teknolojilerin ortaya çıkması sebebiyle gelecekte de güçlü kalması ve 

hızlı bir biçimde yayılması kaçınılmazdır. Ayrıca toplumun genelini 

kucaklayacak nitelikte olup her kesiminden bireylerin katılımına 

açıktır. 

Dijital sanat ve uygulamaları etkin oldukları her alanda büyük ve 

önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Film endüstrisinde, müzik, 

oyun, sanat, müze ve galeri uygulamalarında yaşanan gelişmeler bu 

sektörleri hem gelir hem de etki bakımından çok farklı bir konuma 

getirmiştir. Dijital sanatın ürünü olan eserler sanat pazarında ekonomik 

olarak çok büyük meblağlara ve hasılatlara ulaşmıştır. 

Sanat ve sanat eserlerinin küresel pazardaki etki alanı her geçen gün 

artmaktadır. Günümüzde dijital sanat uygulamaları dijital araçların 

etkisiyle her alanda kolay bir şekilde yayınlanabilmektedir.  2019 

yılında küresel sanat pazarı 64 milyar $ civarında gerçekleşmiştir 

(Statista, 2022a). Bu dönemde iyimser bir tahminle 2019 da çevrim içi 

platformlarda sanatsal satışların 4,82 milyar $ civarında gerçekleşeceği 
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ve 2024’te 9,32 milyar $ dolar civarına geleceği tahmin edilmiştir 

(Statista, 2021). Aynı şekilde 2019 yılında küresel çapta NFT 

satışlarının 2,3 milyon $ civarında olacağı tahminleri yapılmasına 

rağmen (Statista, 2022b) sadece iki yıl sonra bireysel NFT satışları ilk 

çeyrekte bu miktarı fazlasıyla aşmıştır (Jhala, 2021; Bsteh ve 

Vermeylen, 2021).  

Dijital sanat eserleri ekonomik bir varlık ve yatırım unsuru haline 

gelmektedir. 12 Nisan 2021'den 15 Ocak 2022'ye kadar, sanat alanında 

NFT satışları büyük oranda artmıştır. 12 Nisan 2021 itibariyle, önceki 

30 gün boyunca Ethereum blok zincirinde kaydedilen NFT satışları, 

yaklaşık 64 milyon $ iken 15 Ocak 2022 itibariyle, önceki 30 günlük 

toplam satış değeri kabaca 150 milyon $’a ulaşmıştır (Statista, 2022c). 

NFT 2014 yılında ortaya çıkmasına rağmen 2021 yılı NFT için bir rekor 

yılı ve dönüm noktası olmuştur. 2021 yılında NFT eserlerinin toplam 

satış hacminin 12 milyar dolara ulaştığı belirtilmektedir (İçözü, 2021). 

Bu denli hızlı bir artış dijital sanatın ve eserlerinin ilgi odağı haline 

geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sanat pazarında güvenilir 

platformların-uygulamaların yayılması, sahiplik ve telif problemlerinin 

çözülmesiyle bu ilginin daha da artacağı aşikârdır.    

Dijital sanat, gelecekte bugün olduğundan daha fazla iletişimi 

sağlayacak duygu ve düşüncelerin ifadesinde kullanılacaktır. 

Toplumsal değişimlere ve geleceğe yön verebilecek özellikleri her 

geçen gün daha da öne çıkacaktır. Yapay zekâ etkileri bakımından bu 

alanda önemli bir uygulama olarak gözüküyor. Yapay zekâ sayesinde 

bilgisayarlar daha karmaşık ve farklı görüntüler oluşturabilecek bir 
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kapasiteye ulaşmıştır. Bu teknoloji sayesinde bilgisayarların insancıl 

özelliklerinin gelişmesiyle yapay zekâ daha aktif bir biçimde 

kullanılarak yapay zekâ kreasyonları, sanat eserleri ve sergileri 

oluşturulabilir.  

SONUÇ 

Dijitalleşme sonucunda ortaya çıkan teknolojik araçlar sanat, sanatçı ve 

sanat eseri kavramlarını evrimleştirmiştir. Sanat manuel olmaktan 

çıkmış dijital bir hale gelmiştir. Sanatçılar ise; dijital araçları etkin 

kullanabilme yetenekleri doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaşacak, 

başarılı eserler ortaya koymaya başlamıştır. Bu araçların kullanımının 

öğrenilmesi geleneksel sanattan çok daha kolay ve kısa bir zaman 

diliminde gerçekleşmektedir. Üretilen eserler internet sayesinde çok 

daha geniş bir hedef kitleye zaman ve mekân sınırı olmadan 

ulaşmaktadır. Sanat galerileri ve müzeler de dijital teknoloji kullanımı 

sayesinde çok daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle ulaşmaktadır. 

Dijitalleşme, sanatı küresel, etkileşimli, disiplinler arası ve demokratik 

bir hale gelmiştir (Hope ve Ryan, 2014). Toplumun her alanından 

bireyler sanatsal faaliyetlere katılabilme özgürlüğüne erişmiştir. Dijital 

sanat, güçlü görsel efektleri ve etkileyici sanat eserleri sayesinde her 

geçen gün daha popüler hale gelmektedir.  

Dijital sanat eserleri ekonomik bir varlık ve yatırım aracı haline 

gelmiştir. Dijital eserler küresel sanat pazarında her geçen gün daha 

büyük bir paya sahip olmaktadır. Yenilikler sayesinde dijital sanatın en 

temel problemlerinden olan sahiplik ve telif problemleri de 
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aşılmaktadır. Bu problemlerin aşılması dijital sanata yönelimi ve bu 

alanın küresel sanat pazarındaki payını daha da arttıracaktır. Yapay 

zekâ gibi teknolojilerin kullanımı dijital sanatı bilgisayarların eserlerini 

ve kreasyonlarını oluşturacakları kadar güçlü bir hale getirecektir.  
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GİRİŞ 

Çalışmada aile motivasyonu, içsel motivasyon, çalışan enerjisi, iş 

performansı ve işten ayrılma niyeti etkileşimi Öz belirleme teorisi ve 

Vroom (1964)’ın beklenti teorisi perspektifinden irdelenmiştir. 

Öz belirleme teorisi insanların temel psikolojik ihtiyaçları işyerinde 

karşılandığında çalışmak için daha özerk bir şekilde motive 

olduklarını ve temel ihtiyaçları engellendiğinde işteyken kontrol 

edildiklerini veya motive olmadıklarını varsaymaktadır. Çalışanların 

tüm yürekli çabalarını bir araya getiren otonom motivasyon, 

üretkenlik, yaratıcılık ve daha düşük tükenmişlik ve işten ayrılma 

niyeti ile ilişkilendirilmiştir. Psikolojik laboratuvarda ve çalışma 

organizasyonlarında yapılan kapsamlı araştırmalar bu bakış açısını 

desteklemiştir ve astlarının temel ihtiyaçlarını engellemek yerine 

destekleyen yönelim ve prosedürleri benimseyen yöneticilerin daha 

etkili olduğu gösterilmiştir (Deci ve Ryan, 2014: 28).  

ÖBT, çalışanların özerkliklerinde desteklendiklerini hissettikleri işyeri 

koşullarını teşvik etmenin yalnızca kendi başına uygun bir amaç 

olmadığını, aynı zamanda daha fazla çalışan memnuniyeti ve 

gelişmesine ve ayrıca organizasyonel etkinlik için yardımcı faydalara 

yol açacağını öne sürmektedir. ÖBT, çalışanların işyerinde özerkliğini 

ve yetkinliğini destekleyen yönetim tarzları ve ödeme olasılıkları dahil 

olmak üzere birçok faktörü detaylandırdığı için, kendileri ve 

kuruluşları geliştikçe daha ilgili olmalarına olanak tanıyan bir çerçeve 

sağlamaktadır (Deci vd., 2017: 20). Bu üç ihtiyacın tatmini, psikolojik 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 738 

 

sağlık (Deci vd., 2001), iş performansı (Baard vd., 2004) ve psikolojik 

uyum (Baard, 2002) gibi çeşitli iş çıktılarıyla olumlu bir ilişkiye sahip 

olduğu bulunmuştur. 

Öz belirleme teorisi ayrıca çalışanların işten ayrılma niyetlerini 

araştırmak için de kullanılmıştır. Araştırmacılar öz belirleme teorisinin 

“sosyal bağlamlar motivasyon biçimlerini etkiler ve motivasyon 

biçimleri daha sonra bireysel sonuçları etkiler” varsayımlarını test 

etmişlerdir. Tahmin edildiği gibi, çalışanların özerkliğini, yetkinliğini 

ve ilgili olma duygularını destekleyen sosyal bağlamların, işte daha 

öz-belirlenmiş bir motivasyonun benimsenmesini sağladığı ve bu 

motivasyonun daha sonra çalışanın iş performansının artmasını ve 

işten ayrılma niyetini azaltmasını sağladığı tespit edilmiştir (Otis ve 

Pelletier, 2005; Richer vd., 2002).  

Aile ve içsel motivasyonun enerji üzerinden performans ile olumlu 

işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkisi Vroom (1964)’ın beklenti teorisi 

ile açıklanabilir. Bu anlamda Vroom (1964)’ın beklenti teorisi 

perspektifinden hareketle, aile motivasyonu güçlü olduğunda, 

çalışanlar işlerini, kendileri için önemli insanlar olan ailelerini 

desteklemenin ve ailelerine fayda sağlamanın önemli değerine 

bağlayarak çalıştıkları işin değerini artıracaklardır (Vroom, 1964). 

Açıklamalar ışığında, bu çalışmada; 

i. Aile motivasyonu → iş performansı ve aile motivasyonu → 

işten ayrılma niyeti ilişkisi,  
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ii. İçsel motivasyon → iş performansı ve içsel motivasyon → 

işten ayrılma niyeti ilişkisi, 

iii. Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten 

ayrılma niyeti ilişkisi, 

iv. Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten 

ayrılma niyeti ilişkilerinde çalışma koşullarının düzenleyici 

rolünü Öz belirleme teorisi ve Vroom (1964)’ın beklenti 

teorisi perspektifinden irdelenmiştir. 

1. AİLE MOTİVASYONU, İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN 

AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ 

Aile motivasyonu → iş performansı ve aile motivasyonu → işten 

ayrılma niyeti ilişkisi öz belirleme teorisine göre şu şekilde 

açıklanabilir. Aile motivasyonu ile iş performansı arasındaki ilişkiye 

teorik çerçeveden bakıldığında; öz belirleme teorisine göre (Gagne ve 

Deci, 2005: 331) güçlü bir toplumun faydasına olan motivasyon 

biçimi olarak, aile motivasyonunun dışsal motivasyondan daha özerk 

bir şekilde düzenlenmesi muhtemeldir. Öz belirleme teorisine göre 

özerk (otonom) düzenlemenin enerji verici bir etkisi ve stresi azaltıcı 

bir etkisi vardır (Gagne ve Deci, 2005; Ryan ve Frederick, 1997). Bu 

nedenle, aile motivasyonu, önemli bir enerji kaynağıdır (Menges vd., 

2017: 698). Dış düzenleme yapıldığında, (örneğin, patron izlerken 

çalışırım) insanlar istenen sonucu elde etmek veya istenmeyen bir 

sonuçtan kaçınmak niyetiyle hareket ederler, bu nedenle sadece eylem 

bu amaçlara yardımcı olduğunda harekete geçer (Gagne ve Deci, 

2005; 334-335).  
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Öz belirleme teorisine göre (Gagne ve Deci, 2005) aile motivasyonu, 

işi temel bir değere bağlı olarak tanımlamayı veya onu bütün bir değer 

sistemine entegre etmeyi içermektedir. Aile motivasyonu işten alınan 

zevkle birlikte daha güçlü var olabilir, ancak zevk eksik olduğunda 

özellikle önemli bir anlam kaynağı olarak hizmet eder. Bu nedenle, 

aile motivasyonu, önemli bir iş kimliği kaynağı ve iş performansının 

itici gücü olmaktadır. Öz belirleme teorisinin psikolojik ihtiyaçları 

olarak bilinen özerklik, yeterlilik ve ilişkili olma konuları öğrenmeyi 

ve başarıyı etkilediği gibi, aynı zamanda çalışanın motivasyonunu, 

üretkenliğini, performansını arttırır ve işten ayrılma niyetini de azaltır 

(Deci vd., 2017).  

2. İÇSEL MOTİVASYON → İŞ PERFORMANSI VE İÇSEL 

MOTİVASYON → İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ 

İçsel motivasyon → iş performansı ve içsel motivasyon → işten 

ayrılma niyeti ilişkisi öz belirleme teorisine göre şu şekilde 

açıklanabilir. Öz belirleme teorisine göre içsel motivasyon; genel 

olarak bireyin bir etkinliği tamamen içsel doyum elde etmek ya da 

kendi memnuniyetini sağlamak için yapması olarak tanımlanmaktadır 

(Ryan, 1995: 398).  

İçsel olarak motive edilmiş davranışlar, tanım gereği özerktir; istemli 

olarak deneyimlenirler ve kişinin kendisinden kaynaklanırlar. 

Yukarıda belirtildiği gibi “içsel motivasyon”, işin kendisine olan 

ilgiye dayalı çaba harcama arzusudur (Ryan ve Deci, 2000). İçsel 

motivasyon yüksek olduğunda, çalışanların kendilerini çalışmaya 
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“zorlamak” için özdenetim uygulamalarına gerek kalmadan, doğal 

olarak işe odaklanırlar (Grant, 2008). İş caydırıcı olmaktan çok, zevkli 

bulunduğu için, çalışanların dikkatlerini yoğunlaştırmaları, önemli 

ölçüde çaba harcamaları ve engeller karşısında ısrar etmeleri daha 

olasıdır (Mitchell ve Daniels, 2003).  

3. ÇALIŞAN ENERJİSİ→ İŞ PERFORMANSI VE ÇALIŞAN 

ENERJİSİ→ İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ 

Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten ayrılma 

niyeti ilişkisi öz belirleme teorisine göre şu şekilde açıklanabilir. Daha 

önce açıklandığı gibi öz belirleme teorisinden anlaşılacağı üzere; 

kendini enerjik hissetmeyen, kendini zihinsel olarak yenilenmiş 

hissetmeyen çalışanlar bu durumdan kurtulmak için işinden ayrılmayı 

isteyebilirler. Bu sebeple, işinde pozitif enerji duygusunu yaşamayan 

çalışanlar, belli bir süre sonra görev yaptıkları iş yerlerinden ayrılma 

niyetini taşıyabilirler. Aksine kendini işinde çalışmaya istekli hisseden 

ve kendini tatmin olmuş hisseden çalışanların işlerinden ayrılma 

konusunda isteksiz olmaları beklenebilir. Bu bireyler işindeki coşkuyu, 

hevesi kaybetmemiş, işini sevmekte, işini sadece geçimini sağlayan bir 

araç olarak görmemektedirler. Bu bireyler kendilerini mevcut işyerinde 

enerji ve coşku kattığını, kendilerini zihinsel olarak yenilenmiş 

hissettiğini, çalışmaya istekli hissettiğini, sıkıcı olmayan ve sevdikleri 

bir iş olduğunu düşünerek işten ayrılma eğilimine girmezler. Bu 

görüşler ışığında enerji ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve 

negatif bir ilişki bulunduğu söylenebilir. Benzer şekilde, kişinin 

çalıştığı iş yerinde kendini enerjik hissetmesi, zihinsel olarak 
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yenilenmiş hissetmesi enerji ile ilgili ifadelerdir. Bu durum bir örnekle 

daha iyi anlaşılabilir. Eğer kişi çalıştığı iş yerinde kendini işini en iyi 

şekilde yapmaya istekli ve yaptığı işten tatmin olmuş hissediyorsa, bu 

durum kişinin çalıştığı işyerinde görevlerini tam zamanında 

tamamlamasını, iş hedeflerine ulaşmasını, sunduğu hizmet kalitesinde 

standartlara ulaşmasını ve işyerinde bir problem gündeme geldiğinde 

kısa zamanda çözüm üretmesini sağlayacaktır. Kısaca ifade etmek 

gerekirse, çalışanın işyerindeki enerjisi arttıkça iş performansı da 

artacak, işten ayrılma niyeti azalacaktır.  

Aile ve içsel motivasyonun enerji üzerinden performans ile olumlu 

işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkisi Vroom (1964)’ın beklenti teorisi 

ile açıklanabilir. Bu anlamda Vroom (1964)’ın beklenti teorisi 

perspektifinden hareketle, aile motivasyonu güçlü olduğunda, 

çalışanlar işlerini, kendileri için önemli insanlar olan ailelerini 

desteklemenin ve ailelerine fayda sağlamanın önemli değerine 

bağlayarak çalıştıkları işin değerini artıracaklardır (Vroom, 1964). 

Beklenti Teorisindeki “beklenti” kavramı bireyin göstereceği çaba 

konusunda iş başarısına ulaşma isteğini gösterir. Teorideki “değer” 

kavramı ise ödülün ya da arzu ettiği çıktının birey açısından ifade 

ettiği anlamdır. Değer bireyin belli bir çaba sarf edeceği 

düşünüldüğünde, elde edeceği ödülü isteme derecesidir. Bu teoride ki 

değerlik “yaptığım iş elde edeceğim sonuca değer mi?“ sorusuna 

verilen cevapla ilgili bir beklentidir. (Keser ve Güler, 2016: 202-203).  

Beklenti teorisine göre bireyin belirli bir davranışı gösterme eğilimi 

davranışın sonuçlarının çekiciliğine ve sonuçlara ilişkin beklentilerin 
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gücüne bağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bireyler olumlu bir 

performans değerleme ile sonuçlanacağına inandıkları takdirde yüksek 

düzeyde gayret göstereceklerdir. Birey tarafından yüksek performansı 

karşılığında elde edilen ödüller bireysel hedeflerle uyumlu olan temel 

ihtiyaçları karşılar nitelikte ise motivasyon yüksek olacaktır (Robbins 

ve Judge, 2017: 226-228). Teorinin özü, bireyin davranışının 

kendisine ödül ya da arzu ettiği bir çıktı olarak döneceğine inanması 

durumunda motive olacağı düşüncesine dayanmasıdır. Bu teorinin 

temel iddiası olarak: “yalnızca ihtiyaçlar ve istekler, davranışın 

bileşeni değildir, sosyal çevre de yani kişinin çevresini algılama 

biçimi de davranışların temelinde yatan önemli bir faktördür. İşte 

bireyin sonucunu tercih ettiği bir şey onun arzulama derecesi ile 

birleştiğinde motivasyon gerçekleşmektedir (Keser ve Güler, 2016: 

203-204).  

Vroom (1964)’ın beklenti teorisi perspektifinden hareketle, aile 

motivasyonu güçlü olduğunda, çalışanlar işlerini, kendileri için önemli 

insanlar olan ailelerini desteklemenin ve ailelerine fayda sağlamanın 

önemli değerine bağlayarak çalıştıkları işin değerini artıracaklardır ve 

bu durum da iş performansını artıracaktır ve işten ayrılma niyetini 

azaltacaktır (Vroom, 1964).  

Vroom’un beklenti teorisine göre; aile motivasyonu güçlü olduğunda, 

çalışanlar işlerini kendileri için önemli olan ailelerini desteklemenin 

ve ailelerine fayda sağlamanın önemli değerine bağlayarak çalıştıkları 

işin değerini artıracaklar ve işten ayrılma niyetleri azalacaktır. Bu 

teoriye göre birey kendisine “çalıştığım işte iş performansımın 
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artması, işimden ayrılmamam benim için önemli olan ailemi 

desteklemem ve aileme fayda sağlamam sonucuna değer mi? sorusunu 

soracaktır. Bu sorunun cevabının muhtemelen “evet değer” olması 

beklenir. Çalışanlar ailelerine fayda sağlamak için çalıştıklarında, 

çalıştıkları iş, kişisel değerleri ifade etmek için bir araç haline 

gelmektedir. Böylece dikkati dağıtmak yerine, işe odaklanma ve 

yoğunlaşma söz konusu olur. Çalışanlar görevle ilgili çabayı artırmak 

için enerji yayılmasını yaşarlar ve enerjili çalışanlar meslektaşlarından 

daha zihinsel olarak tazelenmiş hissederler (Menges vd., 2017: 700). 

Ailesine fayda sağlamak olarak ifade edilen aile motivasyonu 

sonucunda birey işten ayrılmayı düşünmeyebilir. 

4. ÇALIŞAN ENERJİSİ→ İŞ PERFORMANSI VE ÇALIŞAN 

ENERJİSİ→ İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ 

Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten ayrılma 

niyeti ilişkilerinde çalışma koşullarının düzenleyici rolünü şu şekilde 

açıklanabilir. Çalışanların enerji düzeyi elbette iş performansını 

artırabilir ve işten ayrılma niyetini azaltabilir. Ancak bu ilişkinin yönü 

ve büyüklüğü çalışma koşullarının kötü ya da iyi oluşu ile yakından 

ilgilidir.  

İş ortamının rahatsız edici olmaması, çalışılan mekânın bakımlı ve 

düzenli olması, çalışılan mekânın büyüklüğü, aydınlatma, ısısından 

memnuniyet düzeyi, işini iyi bir şekilde yapabilmek için gereç ve 

donanıma sahip olunması, kullanılan gereç ve donanımı destekleyen 

teknik bakım yeterlilik düzeyi ifadeleri çalışma koşulları ile ilgili 
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ifadelerdir. Dahası çalışanın işini tamamlamak için yeterli alana sahip 

olup olmaması, tehlikeli bir ortamda çalışılması, iş ortamının rahatsız 

edici olmaması gibi çalışma koşulları çalışanların iş hedeflerine 

ulaşma düzeyini, görevlerini tam zamanında tamamlama düzeyini, 

sunduğu hizmet kalitesinde standartlara ulaşıp ulaşmadığını ve ayrıca 

işyerinde bir problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm 

üretip üretmeyeceğini yakından etkileyeceği söylenebilir.  

Bu bağlamda, enerji ile iş performansı ve enerji ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkilerin yönü ve büyüklüğünün belirli ölçüde çalışma 

koşullarının kötü ya da iyi olmasına göre belirlenebileceği 

düşünülebilir. Bu çalışmada teorik olarak aile ve içsel iş motivasyonun 

kötü çalışma koşullarında bile iş performansını artırmak için telafi 

edici rolü üstleneceğini düşünülmektedir. Bu bağlamda kötü çalışma 

koşullarında, enerjinin iş performansı üzerindeki olumlu etkisinin 

yüksek olacağı, böyle bir etkinin ise aile motivasyonu iş performansı 

arasında enerji üzerinden ortaya çıkan koşullu dolaylı etkinin gücünü 

artıracağı söylenebilir. Ayrıca kötü çalışma koşullarında, enerjinin 

işten ayrılma niyeti üzerindeki olumlu etkisinin yüksek olacağı, böyle 

bir etkinin ise aile motivasyonu işten ayrılma niyeti arasında enerji 

üzerinden ortaya çıkan koşullu dolaylı etkinin gücünü artıracağı 

söylenebilir. 
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SONUÇ 

Çalışmada aile motivasyonu, içsel motivasyon, çalışan enerjisi, iş 

performansı ve işten ayrılma niyeti etkileşimi Öz belirleme teorisi ve 

Vroom (1964)’ın beklenti teorisi perspektifinden irdelenmiştir. 

Açıklamalar ışığında, bu çalışmada; 

i. Aile motivasyonu → iş performansı ve aile motivasyonu → 

işten ayrılma niyeti ilişkisi,  

ii. İçsel motivasyon → iş performansı ve içsel motivasyon → 

işten ayrılma niyeti ilişkisi, 

iii. Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten 

ayrılma niyeti ilişkisi, 

iv. Çalışan enerjisi→ iş performansı ve çalışan enerjisi→ işten 

ayrılma niyeti ilişkilerinde çalışma koşullarının düzenleyici 

rolünü Öz belirleme teorisi ve Vroom (1964)’ın beklenti 

teorisi perspektifinden irdelenmiştir. 

Öz belirleme teorisine göre (Gagne ve Deci, 2005) aile motivasyonu, 

işi temel bir değere bağlı olarak tanımlamayı veya onu bütün bir değer 

sistemine entegre etmeyi içermektedir. Aile motivasyonu işten alınan 

zevkle birlikte daha güçlü var olabilir, ancak zevk eksik olduğunda 

özellikle önemli bir anlam kaynağı olarak hizmet eder. Bu nedenle, 

aile motivasyonu, önemli bir iş kimliği kaynağı ve iş performansının 

itici gücü olmaktadır. Öz belirleme teorisinin psikolojik ihtiyaçları 

olarak bilinen özerklik, yeterlilik ve ilişkili olma konuları öğrenmeyi 

ve başarıyı etkilediği gibi, aynı zamanda çalışanın motivasyonunu, 
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üretkenliğini, performansını arttırır ve işten ayrılma niyetini de azaltır 

(Deci vd., 2017).  

İçsel motivasyon yüksek olduğunda, çalışanların kendilerini çalışmaya 

“zorlamak” için özdenetim uygulamalarına gerek kalmadan, doğal 

olarak işe odaklanırlar (Grant, 2008). İş caydırıcı olmaktan çok, zevkli 

bulunduğu için, çalışanların dikkatlerini yoğunlaştırmaları, önemli 

ölçüde çaba harcamaları ve engeller karşısında ısrar etmeleri daha 

olasıdır (Mitchell ve Daniels, 2003). 

Eğer kişi çalıştığı iş yerinde kendini işini en iyi şekilde yapmaya istekli 

ve yaptığı işten tatmin olmuş hissediyorsa, bu durum kişinin çalıştığı 

işyerinde görevlerini tam zamanında tamamlamasını, iş hedeflerine 

ulaşmasını, sunduğu hizmet kalitesinde standartlara ulaşmasını ve 

işyerinde bir problem gündeme geldiğinde kısa zamanda çözüm 

üretmesini sağlayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, çalışanın 

işyerindeki enerjisi arttıkça iş performansı da artacak, işten ayrılma 

niyeti azalacaktır.  

Vroom’un beklenti teorisine göre; aile motivasyonu güçlü olduğunda, 

çalışanlar işlerini kendileri için önemli olan ailelerini desteklemenin 

ve ailelerine fayda sağlamanın önemli değerine bağlayarak çalıştıkları 

işin değerini artıracaklar ve işten ayrılma niyetleri azalacaktır. Bu 

teoriye göre birey kendisine “çalıştığım işte iş performansımın 

artması, işimden ayrılmamam benim için önemli olan ailemi 

desteklemem ve aileme fayda sağlamam sonucuna değer mi? sorusunu 

soracaktır. Bu sorunun cevabının muhtemelen “evet değer” olması 
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beklenir. Çalışanlar ailelerine fayda sağlamak için çalıştıklarında, 

çalıştıkları iş, kişisel değerleri ifade etmek için bir araç haline 

gelmektedir. Böylece dikkati dağıtmak yerine, işe odaklanma ve 

yoğunlaşma söz konusu olur. Çalışanlar görevle ilgili çabayı artırmak 

için enerji yayılmasını yaşarlar ve enerjili çalışanlar meslektaşlarından 

daha zihinsel olarak tazelenmiş hissederler (Menges vd., 2017: 700). 

Ailesine fayda sağlamak olarak ifade edilen aile motivasyonu 

sonucunda birey işten ayrılmayı düşünmeyebilir. 

Çalışanın işini tamamlamak için yeterli alana sahip olup olmaması, 

tehlikeli bir ortamda çalışılması, iş ortamının rahatsız edici olmaması 

gibi çalışma koşulları çalışanların iş hedeflerine ulaşma düzeyini, 

görevlerini tam zamanında tamamlama düzeyini, sunduğu hizmet 

kalitesinde standartlara ulaşıp ulaşmadığını ve ayrıca işyerinde bir 

problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretip 

üretmeyeceğini yakından etkileyeceği söylenebilir.  

Bu bağlamda, enerji ile iş performansı ve enerji ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkilerin yönü ve büyüklüğünün belirli ölçüde çalışma 

koşullarının kötü ya da iyi olmasına göre belirlenebileceği 

düşünülebilir. Bu çalışmada teorik olarak aile ve içsel iş motivasyonun 

kötü çalışma koşullarında bile iş performansını artırmak için telafi 

edici rolü üstleneceğini düşünülmektedir. Bu bağlamda kötü çalışma 

koşullarında, enerjinin iş performansı üzerindeki olumlu etkisinin 

yüksek olacağı, böyle bir etkinin ise aile motivasyonu iş performansı 

arasında enerji üzerinden ortaya çıkan koşullu dolaylı etkinin gücünü 

artıracağı söylenebilir. Ayrıca kötü çalışma koşullarında, enerjinin 
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işten ayrılma niyeti üzerindeki olumlu etkisinin yüksek olacağı, böyle 

bir etkinin ise aile motivasyonu işten ayrılma niyeti arasında enerji 

üzerinden ortaya çıkan koşullu dolaylı etkinin gücünü artıracağı 

söylenebilir. 

i. Aile motivasyonu ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu, ve aile motivasyonu ile işten ayrılma niyeti 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu, 

ii. İçsel motivasyon ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu ve içsel motivasyon ile işten ayrılma niyeti 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu, 

iii. Çalışan enerjisi ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu ve çalışan enerjisi ile işten ayrılma niyeti 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu, 

iv. Çalışan enerjisi ile iş performansı ve çalışan enerjisi ile işten 

ayrılma niyeti ilişkilerinde çalışma koşullarının düzenleyici 

rolünün olduğu söylenebilir.   
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GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerinin her alanda artan önemiyle birlikte, kuruluşlar 

artık müşterileri ve diğer paydaşlarının iletişim başta olmak üzere 

farklı alanlardaki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, kurumsal 

gelişim ve markalaşma sürecine katkıda bulunmak gibi pek çok amaç 

için bilişim teknolojilerini stratejik olarak kullanmaya başlamışlardır. 

Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinin kazandığı yeni yetenekler, 

kuruluşların müşterilerine birçok yeni hizmeti de sunmasına olanak 

tanımaktadır. Bu bağlamda, söz konusu teknolojileri kullanmanın 

avantajlarını fark eden çoğu kurum ve kuruluş, yeni bilgi, iletişim ve 

medya teknolojilerini içyapı, yönetim sistemleri, pazarlama, 

reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi pek çok alanda kullanmaya 

başlamışlardır.  

Bu noktada, örgütlerin, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri içerisinden 

özellikle de sosyal medyayı dikkate değer bir hızla benimsedikleri 

gözlenmektedir. Çünkü sosyal medya, müşterilerle ve diğer 

paydaşlarla kuruluşa ilişkin güncel haberleri paylaşmak, müşterilere 

ulaşmak ve müşterilerle sohbet etmek gibi işlevleri kolayca yerine 

getirebilmeye imkân tanımaktadır (Go ve You, 2016). Kaplan ve 

Haenlein (2010), bugün her şeyin öyle ya da böyle bir ölçüde sosyal 

medyayla ilgili olduğunu ve buradan hareketle de bazı endüstri 

gurularının, Facebook, YouTube, Instagram ve/veya Twitter gibi 

platformlara dâhil olunmadığında artık siber uzayın bir parçası 

olunamayacağını iddia ettiklerine vurgu yapmaktadır. 
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Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında eğitim sektörünün önemli 

kurumları olarak karşımıza çıkan ve bu anlamda çok geniş bir iç ve dış 

paydaş kitlesine sahip olan üniversitelerin sosyal medya kullanımına 

odaklanılmaktadır. Çalışmada, üniversitelerin sosyal medyada 

paydaşlarıyla olan etkileşimlerine, literatürde yer alan bir ölçme 

modeli aracılığıyla etkileşim performansları değerlendirilmek 

suretiyle yer verilecektir. Çalışma kapsamında öncelikle teorik 

arkaplan başlığı altında sırasıyla sosyal medya kavramı ve sosyal 

medya kapsamına giren uygulamalar, kurumların sosyal medyayı 

kullanım alanları, sosyal medya kullanımının kurumlar açısından 

yarattığı fırsatlar ve sosyal medya kullanım performansını çeşitli 

açılardan değerlendirmeye imkan sunan sosyal medya analiz 

yöntemlerine ve son olarak da Türkiye’de üniversitelere ilişkin 

gerçekleştirilen sosyal medya çalışmalarına yer verilmiştir. Yöntem 

başlığı altında çalışma kapsamında gerçekleştirilen ampirik araştırma 

tanıtılmış; bulgular başlığı altında ise Instagram platformu özelinde 

Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin etkileşim 

performanslarına ilişkin gerçekleştirilen analizin bulguları 

paylaşılmıştır. Çalışmada son olarak değerlendirme ve sonuç başlığı 

altında ise elde edilen bulgular yorumlanmış ve çalışmanın genel 

sonuçları ortaya koyulmuştur. 

1. TEORİK ARKAPLAN 

Sosyal medya kavramı günümüzde birçok kurumun gündeminde yer 

almaktadır. Bu bağlamda, söz konusu kurumlarda karar vericiler 

ve/veya danışmanlar, kurumlarının Instagram, YouTube, Facebook ve 
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Twitter gibi uygulamaları kuruma katkı sunacak bir şekilde nasıl 

kullanabileceklerinin yollarını belirlemeye çalışırlar. Ancak bu ilgiye 

rağmen, sosyal medya kavramının tam olarak ne anlama geldiği 

konusunda yaygın bir uzlaşı sağlanabilmiş değildir (Kaplan ve 

Haenlein, 2010). Bununla birlikte, sosyal medyaya odaklanan pek çok 

akademik çalışmada benimsenen yaklaşım, sosyal medyanın net bir 

tanımını ortaya koymak yerine,  sosyal medya terimini, insanların 

dolaylı olarak sosyal medya olarak tanıdığı teknoloji türlerine işaret 

ederek tanımlamak şeklindedir (Treem ve Leonardi, 2013).  

Genel olarak literatürde araştırmacılar, sosyal medyayı, fikir 

paylaşımını ve bilgi alışverişini teşvik eden çevrimiçi iletişim 

araçlarının yanı sıra, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin 

üretilmesine, tartışılmasına, değiştirilmesine, dolaşımına ve 

yayılmasına imkan sunan web tabanlı uygulamalar ve etkileşimli 

platformlar olarak tanımlamışlardır (Kaplan ve Haenlein 2010; 

Kietzmann vd., 2011; Go ve You, 2016). Bu platformlar bloglar, 

forumlar, iş ağları (LinkedIn, Xing), işbirlikçi projeler (Wikipedia, 

Mozilla), kurumsal sosyal ağlar (Yammer, Socialcast), mikrobloglar 

(Twitter, Tumblr), fotoğraf paylaşım platformları (Flickr), 

ürün/hizmet incelemesi (Amazon, Foursquare), sosyal imleme 

(Delicious, Pinterest), sosyal oyunlar (World of Warcraft, Mafia 

Wars), video paylaşım platformları (YouTube, Vimeo), sanal dünyalar 

(Second Life, Twinity) ve son olarak da sosyal ağ siteleri ya da sosyal 

ağlar (Facebook, Instagram, Twitter) olarak sıralanabilir. 
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Tüm bunlara rağmen sosyal medya denildiğinde akla ilk olarak sosyal 

ağ sitelerinin geldiğini başka bir deyişle kavramın çoğu kişide 

öncelikle sosyal ağları çağrıştırdığını ifade edebilmek mümkündür. 

Oysa yukarıda da görüldüğü üzere sosyal medya sosyal ağlardan çok 

daha geniş kapsama sahip bir kavramdır. Bu çalışma kapsamında 

sosyal medya platformları içerisinden sosyal ağlara odaklanılmaktadır. 

Buna göre, sosyal ağlar, kullanıcıların kişisel bilgi profilleri 

oluşturarak, arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını bu profillere erişmeleri 

için davet ederek ve birbirleri arasında anlık mesaj göndererek 

bağlantı kurmalarını sağlayan uygulamalar olarak tanımlanabilir. Bu 

bağlamda, sosyal ağ sitelerinde oluşturulan kişisel profiller; 

fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve bloglar dâhil olmak üzere farklı 

türlerde olabilmekte ve her türlü bilgiyi içerebilmektedir (Kaplan ve 

Haenlein, 2010). 

Sosyal medyanın sağladığı işlevlerin bilinmesi, onun neden adeta bir 

fenomen haline geldiğinin anlaşılması bakımından önemlidir. Buna 

göre, Kietzmann vd. (2011) sosyal medyanın sunduğu yedi ana işlevi 

şu şekilde ortaya koymaktadırlar; kimlik (kullanıcıların kendilerini ne 

ölçüde ifşa ettikleri), konuşma (kullanıcıların birbirleriyle ne ölçüde 

iletişim kurduğu), paylaşım (kullanıcıların içerik alışverişi yapma, 

dağıtma ve alma derecesi), mevcudiyet/bulunma (kullanıcıların 

başkalarının müsait olup olmadığını bilme derecesi), ilişkiler 

(kullanıcıların birbirleriyle ne ölçüde ilişki kurduğu), itibar 

(kullanıcıların diğerlerinin sosyal durumunu ve içeriği ne ölçüde 

bildiği) ve gruplar (kullanıcıların ne ölçüde ve neye göre bir araya 
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geldiği veya topluluklar oluşturduğu). İşte sosyal medya, kullanıcılara 

ilişkin tüm bunların bilinmesine ve/veya açığa çıkarılabilmesine 

imkân tanımasından ötürü bugün bu ölçüde bir itibara sahiptir. 

Günümüzde sosyal medya büyüyen bir fenomendir ve kuruluşların 

müşterilerle ve halkla sürekli iletişiminde en büyük etkiye sahiptir. 

Sosyal medya aynı zamanda bir pazarlama platformu olarak da 

giderek daha önemli bir rol oynamaktadır (Parveen, 2012). Öte 

yandan, sosyal medyadaki bu yükselişle birlikte ayrıca kurumsal 

iletişimin demokratikleştiği de görülmektedir (Kietzmann vd., 2011). 

Sosyal medya, insanların birbirleriyle ve şirketlerle etkileşim biçimini 

değiştirmiştir. Sosyal medyanın yükselişi, tüketicilerin medyaya 

erişim için üçüncü taraflara bağımlı olmadan ve akıllı telefonu olan 

herkesin potansiyel olarak dünya çapındaki bir kitleye ulaşabileceği 

şekilde, şirketlerin ne yaptığı konusunda aktif olarak hareket 

edebilmeleri ve tepki verebilmelerine olanak sağlamıştır. Bu 

gelişmeler sonucunda kurumlar, iletişim yaklaşımlarını değiştirmişler 

ve iletişim kanallarına Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerini 

dâhil ederek, giderek daha fazla tüketiciyi çevrimiçi tartışmalara dâhil 

etme gayreti içerisine girmişlerdir. Öyle ki bir araştırmaya göre 2012 

yılında Fortune Global'de ilk 100'de yer alan şirketlerin %87'si, başta 

Twitter (%82) ve Facebook (%74) olmak üzere en az bir sosyal medya 

platformunu aktif bir şekilde kullanmaktadır (Dijkmans, 2015). 

Sosyal medya, firmaların nispeten düşük maliyetle ve daha geleneksel 

iletişim araçlarıyla elde edebileceklerinden daha yüksek verimlilik 

seviyelerinde son tüketici ile zamanında ve doğrudan temas 
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kurabilmesine olanak sunmaktadır. Bu durum, yalnızca büyük ve/veya 

çok uluslu şirketler için değil; aynı zamanda küçük ve orta ölçekli 

işletmeler ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları 

için de geçerlidir. Bununla birlikte, sosyal medyayı kullanmak kolay 

bir iş değildir ve yeni düşünme biçimleri gerektirebilir. Ancak, 

potansiyel kazanımları göz önünde bulundurulduğunda sosyal medya, 

kurumlar için görmezden gelinebilecek ya da ihmal edilebilecek bir 

alan değildir (Kaplan ve Haenlein, 2010). Yaygın olarak algılanan 

faydaları nedeniyle de, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum 

kuruluşları; kurumsallaşma, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler başta 

olmak üzere faaliyetlerini desteklemek için sosyal medyayı giderek 

daha fazla kullanır hale gelmektedir (Macnamara ve Zerfass, 2012). 

Günümüzün sosyal medya araçları, örgütsel iletişim ve halkla 

ilişkilere ilişkin uygulamaları hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine 

tabi tutmuştur. Bu teknolojiler, internet faaliyetleri ve hizmetlerine 

ilişkin vurguyu tüketime dayalı olmaktan etkileşimli ve işbirlikçi 

olmaya doğru kaydırarak, kuruluşlar ve paydaşları arasında etkileşim 

için yeni fırsatlar yaratmıştır. (Henderson ve Bowley, 2010). Bu 

nedenle, sosyal medyanın örgütler arasında stratejik bir araç olarak 

öneminin arttığı ifade edilebilir (Parveen, 2012). Bu bağlamda, 

kurumların sosyal medyayı kullanmalarının en yaygın nedenleri 

arasında güvenilirliği, markaya ilişkin tutumu ve müşteri bağlılığını 

artırmak gelmektedir. Çevrimiçi paydaşlarıyla şeffaf ve etik bir 

diyalog zemininde konumlandırma, izleme, ölçme, konuşma ve 

dinleme gibi faaliyetlerden meydana gelen ve kurumlar açısından 
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hedeflere ulaşmaya yönelik gerçekleştirilen bu söz konusu faaliyetler 

ise literatürde genel olarak çevrimiçi itibar yönetimi olarak 

adlandırılmaktadır (Dijkmans, 2015).  

Ancak sosyal medya dünyasına girmeye karar veren kurumların bir 

takım zorluklarla yüzleşmeye ve hem itibar riskleri, hem de ekonomik 

risklerle karşı karşıya kalmaya da hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 

Sosyal medya dünyası çok hızlı ilerlediği için kullanıcılar sorularının 

saatler içerisinde cevaplanmasını beklerler. Bu noktada sosyal 

medyada kurumsal olarak varlık gösteren şirketler, kullanıcılarını 

görmezden gelir veya eleştirilere çok geç tepki verirse, bu, şirketin 

kendisinin veya ürünlerinin zayıflığı olarak yorumlanarak hakkında 

tartışmaların başlamasına yol açabilir ve bu da sonunda şirket için 

ekonomik ve kurumsal itibar açısından zararlara yol açabilir. Bu 

nedenle şirketler, sosyal medyada potansiyel müşterilere ulaşmak için 

hem dikkatli olmalı hem de uygun, yenilikçi yollar benimsemelidir. 

Bu noktada şirketlerin kendilerine gönderi sayısı, etkileşim sayısı ve 

sorulara ortalama yanıt verme süresi açısından hedefler koymaları 

yararlı olabilir. Öte yandan, sosyal medyayı kurumsal düzeyde 

kullanırken, sadece hedefler belirlemek değil, aynı zamanda kurumun 

başarısını ilgili metrikleri kullanarak ölçmek de önemlidir. Sosyal 

medya uygulamaları için bu tür metrikler, ziyaret sayısı, 

etiketler/hashtagler, sayfa görüntülemeleri, üyeler/hayranlar/takipçiler/ 

fanlar, gösterimler, gelen bağlantılar, gösterim-etkileşim oranı ve 

ziyaretçilerin web sitesinde geçirdikleri ortalama süre gibi unsurları 

içermektedir (Aichner ve Jacob, 2015).  
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Bu noktada ilgili literatürde kurumların sosyal medya faaliyetlerine 

ilişkin ölçme ve değerlendirme yapabilmek adına çok çeşitli 

metrikler/ölçüm araçları bulunmaktadır. Söz konusu ölçüm araçları 

sayesinde sosyal medyaya ilişkin finansal göstergeleri içeren analizler 

(Crumpton, 2014; Fisher, 2009; Jobs & Gilfoil, 2014; Kaske vd., 

2012; Lloret Romero, 2011; Powell vd., 2011), sosyal ağ analizleri 

(Bernabé-Moreno vd., 2015; Coulter & Roggeveen, 2012; Ellison & 

Boyd, 2013; Kane vd., 2014; Li vd., 2014), duygu analizleri (Asur & 

Huberman, 2010; Zhang vd., 2012), içerik analizleri (Diakopoulos vd., 

2010; Herring, 2010; Waters vd., 2009) ve etkileşim analizleri 

(Agostino, 2013; Bonsón & Ratkai, 2013; Hoffman & Fodor, 2010) 

olmak üzere farklı türde pek çok analiz gerçekleştirebilmek 

mümkündür. Bu çalışma, Instagram platformu aracılığıyla 

Türkiye’deki üniversitelerin sosyal medyadaki etkileşim 

performanslarını ölçmeye yönelik olduğu için çalışma kapsamında söz 

konusu analizler içerisinden “etkileşim analizi” yöntemine 

başvurulmaktadır. Bu noktada çalışmada üniversitelerin etkileşim 

performansları, etkileşim analizleri içerisinde öne çıkan bir ölçme 

modeli görünümünde olan Bonsón ve Ratkai’nin (2013) modelinden 

hareketle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.  

Bu bağlamda, Türkiye’de üniversiteler özelinde sosyal medya 

etkileşimine odaklanan bu çalışmanın Türkçe literatürdeki özgün 

yanını ortaya koymak amacıyla bu bölümde son olarak Türkiye’de 

ilgili literatürde yer alan çalışmalar araştırılmıştır. Buna göre, 

öncelikle Türkiye özelinde “üniversite ve sosyal medya” ekseninde 
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gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla üniversite öğrencileri üzerine 

yapılan çalışmalar olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu noktada, Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerine gerçekleştirilen 

çalışmaların üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları, kullanım amaçları ve kullanımını etkileyen faktörler 

(Acun vd., 2017; Akyürek vd., 2020; Altunbaş & Kul, 2015; Başoğlu 

& Yanar, 2017; Er vd., 2019; Gürses vd., 2018; İnce & Koçak, 2017; 

İşman & Özdemir, 2018; Kurt vd., 2019; Radmard vd., 2020; A. 

Yıldız & Demir, 2016); sosyal medya bağımlılığı (Aliusta vd., 2019; 

Aslan & Ballı, 2020; Balcı & Baloğlu, 2018; Çiftçi, 2018; Baz, 2018; 

Caz & Bardakçı, 2019; Çelik, 2017; Demir & Kumcağız, 2019; 

Dikmen, 2021; Düşünceli & Fariz, 2021; Güler vd., 2019; Harmancı 

vd., 2019; Karadağ & Akçinar, 2019; Koçak & Traş, 2021; Özdemir, 

2019; E. Yıldız & Koçak, 2020; Cereci & Çiftçi: 2021; Yılmazsoy & 

Kahraman, 2017); sosyal medya kullanımının akademik başarı, 

erteleme, güdüleme gibi konular özelinde öğrenim süreçlerindeki 

etkisi (Bekdemir & Tağrikulu, 2018; Çalış Duman & Aksoğan, 2018; 

Gökdemir & Uğur, 2020; Gür vd., 2018) ve sosyal medyada 

mahremiyet algısı (Akar & Akar, 2021; Taşdelen & Çataldaş, 2017; 

A. Yılmaz, 2012) gibi konular üzerinde yoğunlaştığını ifade 

edebilmek mümkündür. 

Öte yandan, konuyu kurumsal düzeyde ele alarak üniversitelerin 

sosyal medya kullanımına odaklanan çalışmalara ise daha az 

rastlanıldığı görülmüştür. Buna göre, söz konusu çalışmaların 

genellikle sosyal medyanın bir kurumsal iletişim aracı olarak 
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kullanımına odaklanan çalışmalar (Köseoğlu & Köker, 2014; Yavuz 

& Duvan, 2018; Yılmaz & Aktaş, 2020; Şehirli & Çiftçi, 2020; Gökler 

& Onay, 2020; Aydoğan Ceylan & Dönek, 2020) ve üniversite 

rektörlerinin sosyal medya kullanım biçimi ve alışkanlıklarına 

odaklanan çalışmalar (Atilla & Özcan, 2018; Topa Çiftçi & Doğan, 

2019, Demirtaş, 2022) şeklinde genel olarak iki kategoride ele 

alınabileceği görülmüştür.  

Üniversitelerin kurumsal sosyal medya kullanımına odaklanan bu 

çalışmalarda ağırlıklı olarak içerik analizi yönteminin kullanıldığı 

(Köseoğlu & Köker, 2014; Yavuz & Duvan, 2018; Yılmaz & Aktaş, 

2020; Gökler & Onay, 2020; Aydoğan Ceylan & Dönek, 2020), bir 

çalışmada söylem analizine (Atilla & Özcan, 2018) ve bir çalışmada 

ise çok kriterli bir karar verme tekniği olan MABAC yöntemine 

(Demirtaş, 2022) odaklanıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, bu 

çalışmalar arasında doğrudan kurum-paydaş etkileşimine odaklanan 

bir etkileşim analizi çalışmasına ise rastlanmamıştır. Buradan 

hareketle, Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinin yine Türkiye’de 

özellikle de üniversitelerin temel paydaşları içerisinde yer alan 

üniversite öğrencileri arasında yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olan 

Instagram gibi bir sosyal medya platformu özelinde paydaşlarıyla olan 

etkileşimine odaklanan bu çalışmanın, literatürde önemli bir boşluğu 

doldurmaya aday olduğu ifade edilebilir.    
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2. YÖNTEM 

Çalışmada, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal 

medyada etkileşim performanslarının karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmesi amaçlanmıştır. Bu noktada çalışmada Türkiye’de yer alan 

devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamını analize dâhil etmek yerine 

belirli bir kriter dâhilinde seçilen üniversitelerin çalışmaya dâhil 

edilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Nitekim, 

Türkiye’de halihazırdaki üniversite sayısının fazla olması ve sosyal 

medya platformlarından çekilen veri miktarlarındaki kısıtlamalar gibi 

gerekçelerden de hareketle araştırmaya dâhil edilen üniversite sayısı 

20 ile sınırlandırılmıştır. Bu 20 üniversite belirlenirken, üniversiteleri 

makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı ve doktora puanı 

gibi kriterler bağlamında (URAP, 2022a) akademik başarıya göre 

sıralayan URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) 

2021-2022 yılı Türkiye Üniversite başarı sıralaması esas alınmıştır 

(URAP, 2022b). Bu sıralamaya göre ilk 10 devlet ve vakıf üniversitesi 

analize dâhil edilmiş olup; Tablo 1’de analize dâhil edilen devlet ve 

vakıf üniversitelerine alfabetik sıraya göre yer verilmiştir. 

Tablo 1: Analize Dâhil Edilen Üniversiteler 

Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri 

1 Ankara Üniversitesi 1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 

2 Boğaziçi Üniversitesi 2 Atılım Üniversitesi 

3 Ege Üniversitesi 3 Başkent Üniversitesi 

4 Gazi Üniversitesi 4 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 

5 Hacettepe Üniversitesi 5 Çankaya Üniversitesi 

6 İstanbul Üniversitesi 6 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 

7 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 7 Koç Üniversitesi 
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8 İstanbul Teknik Üniversitesi 8 Sabancı Üniversitesi 

9 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 9 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

10 Yıldız Teknik Üniversitesi 10 Yeditepe Üniversitesi 

Her ne kadar çok geniş bir paydaş ağına sahip olsalar da 

Üniversitelerin en yaygın hedef kitlesi olarak değerlendirilebilecek 

kesim öğrenciler olarak kabul edilebilir. Öte yandan, dünyanın 

kullanıcı sayısı itibarıyla önde gelen sosyal medya platformlarından 

biri olan Instagram ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 

platformlarına nazaran daha genç bir kitlenin aktif olarak kullandığı 

bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki 2021 yılındaki 

toplam Instagram kullanıcılarının %63’ü 34 yaşın altındaki, bunlar 

içerisinden %31’i ise 18-24 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır 

(Statista, 2022). Bununla birlikte, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin 

sosyal medya kullanımlarına yönelik yapılan birçok çalışmada da 

üniversite öğrencileri tarafından en çok kullanılan sosyal medya 

platformunun Instagram olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (bkz. Avcı & 

Sürücü, 2018; Gürses vd., 2018; Gürsoy Coşkun & Atmaca Demir, 

2021; Karakaş Tandoğan & Bilgiç, 2021). Tüm bu bilgilerden 

hareketle Instagram uygulaması, gerçekleştirilecek etkileşim 

analizinin inceleme nesnesi olarak belirlenmiştir. 

Analize dâhil edilecek üniversiteler ve inceleme nesnesinin 

belirlenmesinin ardından çalışmada uygulanacak ölçüm setinin 

belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu noktada Bonsón ve Ratkai 

(2013) tarafından ilk olarak Facebook için geliştirilen ve daha sonra 

Perea ve diğerleri (2021) tarafından Instagram’a uyarlanan ölçüm 

setinden faydalanılmıştır. Bonsón ve Ratkai’nin 2013 yılında 

Facebook için geliştirmiş oldukları ilk ölçüm setine göre etkileşim üç 

kriterin toplamı olarak ifade edilmektedir. Bu kriterler; popülerlik 

(popularity), bağlılık (commitment) ve yayılma etkinliğidir (virality). 

Bu kriterlerden birisi olan popülerlik, temel olarak gönderilere 
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kullanıcıların yaptığı beğeni sayısından; bağlılık, gönderilere 

kullanıcılar tarafından yapılan yorum sayısından; yayılma etkinliği ise 

gönderilerin diğer kullanıcılar tarafından tekrar paylaşılmasını ifade 

eden paylaşım sayısından hareketle hesaplanmaktadır.  

Twitter’da paylaşılan bir gönderinin yeniden paylaşılmasını ifade eden 

“retweet” butonu, Facebook’ta da başkası tarafından oluşturulan bir 

gönderiyi yeniden paylaşmak için “paylaş” butonu bulunmakta iken, 

Instagram’da bir gönderinin diğer kullanıcılar tarafından tekrar 

paylaşılmasına imkân veren herhangi bir paylaşım biçimi/yöntemi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Perea ve diğerleri (2021), Instagram 

özelinde toplam etkileşimi, yayılma etkinliği olmadan, yani sadece 

popülerlik ve bağlılık kriterlerinin toplamından hareketle 

hesaplamışlardır. Buna göre; popülerlik, aşağıdaki formülden de 

anlaşılacağı üzere, belirli bir dönemde bir hesaptan yapılan 

paylaşımların aldığı toplam beğeni sayısının, o dönem içerisindeki 

toplam gönderi sayısına bölünmesi (ki buraya kadarki işlemin sonucu 

bize gönderi başına düşen ortalama beğeni sayısını verir), ardından da 

çıkan sonucun takipçi sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. 

 

Popülerlik = 
Toplam Beğeni Sayısı/Toplam Gönderi Sayısı

Takipçi Sayısı
×1.000 

  

Bağlılık ise bir hesaptan belirli bir dönem içerisinde yapılan 

paylaşımların aldığı toplam yorum sayısının, o dönem içerisindeki 

toplam gönderi sayısına bölünmesi (ki buraya kadarki işlemin sonucu 

da bize gönderi başına düşen ortalama yorum sayısını vermektedir), 

ardından da çıkan sonucun takipçi sayısına bölünmesi ile elde 

edilmektedir. 
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Bağlılık = 
Toplam Yorum Sayısı/Toplam Gönderi Sayısı

Takipçi Sayısı
×1.000 

 

Popülerlik ve bağlılık değerlerinin hesaplanmasına yarayan yukarıdaki 

formüller uygulandığında elde edilen sonuçlar genellikle 0 ile 1 

arasında ve yorumlanması zor olan sayılar şeklinde gelmektedir. Bu 

gerekçeden hareketle, aradaki farkın daha anlaşılabilir ve 

karşılaştırılabilir olmasını temin etmek amacıyla bölüm sonucu elde 

edilen değerler 1.000 ile çarpılarak 1.000 takipçi başına düşen 

değerler şeklinde yorumlanacak hale dönüştürülmüştür.  

Son olarak ise Instagram özelinde bir hesabın belirli bir dönemde 

aldığı toplam etkileşim, popülerlik ve bağlılık değerlerinin toplamı 

olarak ifade edilmektedir. 

Etkileşim = Popülerlik + Bağlılık 

 

Çalışmada uygulanacak ölçüm setinin belirlenmesinin ardından 

analize konu üniversitelerin Instagram hesaplarının doğrulanması 

aşamasına geçilmiştir (bkz. Tablo 2).   

 

Tablo 2: Hesapların Doğrulanma Yöntemi 

Üniversite Hesap Adı Doğrulama 

Ankara Üniversitesi ankara.uni W 

Boğaziçi Üniversitesi unibogazici M 

Ege Üniversitesi universiteege M 

Gazi Üniversitesi gazi_universitesi M 

Hacettepe Üniversitesi hacettepe_university M 

İstanbul Üniversitesi iu1453 W 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iucerrahpasa W 

İstanbul Teknik Üniversitesi itu1773 M 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi metu_odtu W 

Yıldız Teknik Üniversitesi yildizedu M 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. acibademuniversitesi W 

Atılım Üniversitesi atilimuniv M 

Başkent Üniversitesi baskentunv M 

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi bezmialemvakifuni W 

Çankaya Üniversitesi cankaya_universitesi W 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bilkentuniv W 

Koç Üniversitesi kocuniversity W 

Sabancı Üniversitesi sabanci_university M 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tobbetum M 

Yeditepe Üniversitesi yeditepeuniversitesi M 

M: Mavi onay rozetine sahip hesap          W: Web sitesinden yönlendirilen hesap 

 

Bu aşamada, öncelikle hesapların Instagram tarafından onaylanmış 

resmi hesap olduğunu gösteren mavi onay rozetine sahip olup 

olmadığı kontrol edilmiştir. Mavi onay rozeti bulunmayan hesaplar 

için ise ilgili üniversitenin resmî web sitesinde Instagram hesabına 

yönlendirme yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir. Bu aşamaların 

ardından tüm hesaplar ifade edilen yöntemlerle doğrulanabildiğinden 

bir sonraki aşamaya geçilmiştir. 

Bu aşama ölçüm setinin uygulanabilmesi için gerekli olan verilerin 

temin edilmesi aşamasıdır.  Bu aşamada takipçi sayısı, gönderi sayısı, 

beğeni sayısı, yorum sayısı gibi veriler, analize dâhil edilen 

üniversitelerin Instagram hesaplarından 16.02.2022 tarihinde, geriye 

dönük 30 gün (18.01.2022-16.02.2022) olacak şekilde, “Rival IQ” 

isimli, sosyal medya veri analiz platformu üzerinde oluşturulan hesap 

aracılığıyla çekilmiştir. Çekilen veriler Microsoft Excel uygulamasına 

aktarılarak verilere ilgili formüller uygulanarak etkileşim analizine 

ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.  
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3. BULGULAR 

Üniversitelerin Instagram hesaplarına ilişkin etkileşim 

performanslarının ortaya koyulacağı bu bölümde öncelikle takipçi, 

gönderi, beğeni ve yorum sayısına ilişkin bulgulara yer verilecektir. 

Devamında ise ilgili metriklere ilişkin verilerden hareketle hesaplanan 

popülerlik, bağlılık ve etkileşim düzeylerine ilişkin bulgulara yer 

verilecektir. 

3.1. Takipçi, Gönderi, Beğeni ve Yorum Sayısına İlişkin Bulgular 

Çalışmaya dâhil edilen devlet ve vakıf üniversitelerinin Instagram 

hesaplarına ait takipçi, gönderi, beğeni ve yorum sayılarına Tablo 3’te 

yer verilmiştir. Buna göre Türkiye’de URAP kriterlerine göre 

akademik anlamda en başarılı ilk 10 devlet ve vakıf üniversitesinin 

16.02.2022 tarihi itibarıyla toplam takipçi sayısının 1.002.064 olduğu 

görülmektedir. İlgili tablodan da anlaşılacağı üzere çalışma 

kapsamında, analize konu devlet ve vakıf üniversitelerinin Instagram 

hesaplarından analiz dönemi içerisinde toplam 269 gönderi 

paylaşılmış ve hesaplar bu gönderilere ilişkin toplamda 373.591 

beğeni ile 3.117 yorum almıştır. 
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Tablo 3: Üniversitelerin Takipçi, Gönderi, Beğeni ve Yorum Sayıları 

Üniversite Takipçi Gönderi  Beğeni  Yorum  

D
ev

le
t 

Ankara Üniversitesi 71.146 15 46.031 267 

Boğaziçi Üniversitesi 103.083 5 25.416 169 

Ege Üniversitesi 41.354 11 4.017 n/a 

Gazi Üniversitesi 63.585 33 17.742 316 

Hacettepe Üniversitesi 94.215 9 12.928 124 

İstanbul Üniversitesi 60.460 8 27.193 351 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 23.222 15 15.400 109 

İstanbul Teknik Üniversitesi 102.077 29 50.105 471 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 92.626 20 62.261 603 

Yıldız Teknik Üniversitesi 54.920 19 30.419 184 

Toplam 706.688 164 291.512 2.594 

Ortalama 70.669 16 29.151 288 

V
a
k

ıf
 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 19.184 5 2.887 3 

Atılım Üniversitesi 16.832 10 4.305 26 

Başkent Üniversitesi 27.041 14 5.180 n/a 

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 12.374 17 4.444 4 

Çankaya Üniversitesi 9.968 15 4.732 95 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 52.732 9 30.769 148 

Koç Üniversitesi 55.488 4 5.521 26 

Sabancı Üniversitesi 40.019 11 7.417 40 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. 14.498 7 3.498 43 

Yeditepe Üniversitesi 47.240 13 13.326 138 

Toplam 295.376 105 82.079 523 

Ortalama 29.538 11 8.208 58 

 Genel Toplam 1.002.064 269 373.591 3.117 

Genel Ortalama 50.103 13 18.680 173 

Takipçi Sayıları: Tablo 3, takipçi sayıları itibariyle ele alındığında 

devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşan grubun tamamının takipçi 

sayısı ortalamasının 50.103 olduğu görülmektedir. Bu ortalama devlet 

üniversiteleri özelinde 70.669 iken; vakıf üniversiteleri özelinde ise 

29.538’dir. 
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Devlet üniversiteleri özelinde takipçi sayıları itibarıyla en yüksek 

takipçiye sahip Instagram hesabının 103.083 takipçi ile Boğaziçi 

Üniversitesi’ne ait olduğu; Boğaziçi Üniversitesi’ni sırasıyla 102.077 

takipçi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, 94.215 takipçi ile de 

Hacettepe Üniversitesi’nin takip ettiği anlaşılmaktadır. Takipçi sayısı 

bakımından ilk üçte yer alan bu üniversitelerin dışında Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere iki 

üniversitenin daha devlet üniversitelerinin takipçi sayısının 

ortalamasının üzerinde bir takipçi sayısına sahip olduğu, kalan diğer 

beş devlet üniversitesinin ise takipçi sayısının devlet üniversiteleri 

ortalamasının altında yer aldığı anlaşılmaktadır. Devlet üniversiteleri 

içerisinde en az takipçi sayısına sahip olan üniversite ise 23.222 

takipçi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dır. 

Vakıf üniversiteleri özelinde ise en yüksek takipçi sayısına sahip olan 

üniversitenin 55.488 takipçi ile Koç Üniversitesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Koç Üniversitesi’ni kendisine çok yakın bir takipçi 

sayısıyla (52.732 takipçi) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi takip 

ederken; ardından gelen Yeditepe Üniversitesi’nin takipçi sayısının 

47.240 olduğu görülmektedir. Vakıf üniversiteleri içerisinde takipçi 

sayısı ortalamasının üzerinde olan bir diğer üniversite de 40.019 

takipçiyle Sabancı Üniversitesi’dir ve bu dört üniversitenin dışında 

kalan diğer tüm vakıf üniversitelerinin takipçi sayılarının ise grup 

ortalamasının altında kaldığı anlaşılmaktadır. Vakıf üniversiteleri 

içerisinde en az takipçi sayısına sahip olan üniversite ise 9.968 takipçi 

ile Çankaya Üniversitesi’dir. 
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Gönderi Sayıları: Üniversitelerin hesapları gönderi sayıları itibariyle 

ele alındığında ise devlet ve vakıf olmak üzere tüm üniversitelerin 

hesaplarından yapılan gönderi sayısının ortalamasının 13 olduğu; 

devlet üniversitelerinde bu ortalamanın 16 olduğu; son olarak ise vakıf 

üniversiteleri ortalama gönderi sayısının ise 11 olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Gönderi sayıları devlet üniversiteleri özelinde ele alındığında ise en 

çok gönderinin 33 gönderi ile Gazi Üniversitesi tarafından yapıldığı; 

Gazi Üniversitesi’ni ise sırasıyla 29 gönderi ile İstanbul Teknik 

Üniversitesi ve 20 gönderi ile de Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 

takip ettiği görülmektedir. Bu üç üniversitenin dışında devlet 

üniversiteleri gönderi sayısı ortalamasının üzerinde yer alan son 

üniversitenin ise 19 gönderi ile Yıldız Teknik Üniversitesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Devlet üniversiteleri içerisinde yer alan diğer tüm 

üniversitelerin gönderi sayısının ise grubun ortalamasının altında 

kaldığı görülmektedir. Son olarak devlet üniversiteleri içerisinde ilgili 

analiz döneminde en az gönderiye sahip olan üniversite ise 5 gönderi 

ile Boğaziçi Üniversitesi’dir. 

Vakıf üniversiteleri özelinde değerlendirildiğinde ise en çok Instagram 

gönderisinin 17 gönderi ile Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’nde 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu grup içerisinde gönderi sayısı, grubun 

ortalamasının üzerinde olan diğer üniversiteler ise sırasıyla 15 gönderi 

ile Çankaya Üniversitesi, 14 gönderi ile Başkent Üniversitesi, 13 

gönderi ile de Yeditepe Üniversitesi’dir. Sabancı Üniversitesi ise 11 

gönderi ile grubun ortalamasıyla eşit sayıda gönderiye sahiptir. Vakıf 
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üniversiteleri arasında en az gönderiye sahip üniversite ise 4 gönderi 

ile Koç Üniversitesi’dir. 

Beğeni Sayıları: Üniversitelerin Instagram hesapları beğeni sayıları 

itibariyle değerlendirildiğinde öncelikle devlet ve vakıf olmak üzere 

tüm üniversitelerin beğeni sayısı ortalamasının 18.680 olduğu 

görülmektedir. Devlet üniversiteleri içerisinde bu ortalama 29.151 

iken; vakıf üniversitelerinin beğeni sayısı ortalaması ise 8.208’dir. 

Beğeni sayıları devlet üniversiteleri özelinde değerlendirildiğinde ise 

grubun içerisinde en yüksek beğeni alan üniversitenin 62.261 beğeni 

ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi olduğu anlaşılmaktadır.  Öte 

yandan, beğeni sayısı devlet üniversiteleri beğeni sayısı ortalamasının 

üzerinde olan diğer üniversiteler ise sırasıyla 50.105 beğeni ile 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 46.031 beğeni ile Ankara Üniversitesi ve 

30.419 beğeni ile Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. Devlet üniversiteleri 

içerisinde paylaşımlarına en az beğeni alan üniversite ise 4.017 beğeni 

ile Ege Üniversitesi’dir. 

Vakıf üniversitelerinin beğeni sayılarına bakıldığında ise 30.769 

beğeni ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin en yüksek beğeni 

sayısına ulaşan üniversite olduğu görülmektedir. İhsan Doğramacı 

Bilkent Üniversitesi dışında vakıf üniversiteleri içerisinde grubun 

beğeni sayısı ortalamasının üzerinde beğeni alan sadece bir üniversite 

daha vardır ve o da 13.326 beğeni ile Yeditepe Üniversitesi’dir. Bu 

kategoride en az beğeni alan üniversite ise 2.887 beğeni ile Acıbadem 

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi olmuştur. 
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Yorum Sayıları: Yorum sayılarına ilişkin bulgulara geçmeden hemen 

önce belirtilmelidir ki Ege Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi 

hesaplarını yoruma kapattıkları için bu kategoride analiz dışında 

bırakılmışlardır. Buna göre kalan 18 üniversitenin yorum sayısı 

ortalamasının 173 olduğu anlaşılmaktadır. Bu ortalama devlet 

üniversiteleri grubu içerisinde 288 iken; vakıf üniversiteleri içerisinde 

ise 58’dir. 

Yorum sayıları devlet üniversiteleri içerisinde ele alındığında grupta 

en yüksek yorum sayısına ulaşan üniversitenin 603 yorum ile Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 

devlet üniversiteleri içerisinde yorum sayısı, grubun yorum sayısı 

ortalamasının üzerinde olan diğer üniversiteler ise sırasıyla 471 yorum 

ile İstanbul Teknik Üniversitesi, 351 yorum ile İstanbul Üniversitesi 

ve 316 yorum ile de Gazi Üniversitesi’dir. Devlet üniversiteleri 

içerisinde paylaşımları en az yorum alan üniversite ise 109 yorum ile 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olmuştur.  

Vakıf üniversiteleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise 

görülmektedir ki gönderilerine ilişkin en yüksek yorumu alan 

üniversite 148 yorum ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’dir. Bu 

kategoride grubun yorum sayısı ortalamasının üstünde yorum alan 

diğer üniversiteler ise 138 yorum ile Yeditepe Üniversitesi ve 95 

yorum ile de Çankaya Üniversitesi’dir. Geri kalan tüm üniversitelerin 

aldığı yorum sayısı grup ortalamasının altında kalırken, en az yorumu 

alan üniversite ise 3 yorum ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 

Üniversitesi olmuştur.  
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3.2. Etkileşim Performansına İlişkin Bulgular 

Üniversitelerin etkileşim performansına ilişkin bulgulara yer 

vermeden hemen önce ifade etmek gerekir ki; bağlılığa ilişkin 

değerlendirme yapılırken yukarıda da ifade edildiği üzere Ege 

Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi hesaplarını yoruma kapattıkları 

için bu üniversitelerin bağlılık skorları hesaplanmamıştır ve bu 

üniversiteler grup ortalamasına da dahil edilmemiştir. Diğer taraftan 

aşağıda da görüleceği üzere bağlılık skorlarının tamamının 1’den 

küçük sayılar olmasından hareketle ve bunun da etkileşim skorlarını 

önemli düzeyde etkilemeyecek olmasından ötürü bu üniversiteler 

genel etkileşim skorları bağlamında analize dâhil edilmişlerdir. Buna 

göre, aşağıda Tablo 4’te çalışma kapsamında elde edilen verilere, ilgili 

ölçüm setinin uygulanması neticesinde oluşan popülerlik, bağlılık ve 

etkileşim değerlerine yer verilmektedir. 

Popülerlik: Hatırlanacağı üzere sosyal medya hesaplarına ilişkin 

popülerlik düzeyi, ilgili sosyal medya platformunda gönderilere ilişkin 

gelen beğeniler üzerinden belirlenmektedir. Buna göre tüm 

üniversitelerin popülerlik skoru ortalamasının 29,5 olduğu 

görülmektedir. Öte yandan, devlet üniversiteleri içerisinde bu oranın 

ortalaması 30,51; vakıf üniversitelerinde ise 28,49’dur. 

Tablo 4: Üniversitelerin Etkileşim Performansları 

Üniversite Popülerlik Bağlılık Etkileşim 

Ankara Üniversitesi 43,13 0,25 43,38 

Boğaziçi Üniversitesi 49,31 0,33 49,64 

Ege Üniversitesi 8,83 n/a 8,83 

Gazi Üniversitesi 8,46 0,15 8,61 
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Hacettepe Üniversitesi 15,25 0,15 15,39 

İstanbul Üniversitesi 56,22 0,73 56,95 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 44,21 0,31 44,52 

İstanbul Teknik Üniversitesi 16,93 0,16 17,09 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 33,61 0,33 33,93 

Yıldız Teknik Üniversitesi 29,15 0,18 29,33 

Ortalama 30,51 0,29 30,8 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. 30,10 0,03 30,13 

Atılım Üniversitesi 25,58 0,15 25,73 

Başkent Üniversitesi 13,68 n/a 13,68 

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 21,13 0,02 21,14 

Çankaya Üniversitesi 31,65 0,64 32,28 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 64,83 0,31 65,14 

Koç Üniversitesi 24,87 0,12 24,99 

Sabancı Üniversitesi 16,85 0,09 16,94 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. 34,47 0,42 34,89 

Yeditepe Üniversitesi 21,70 0,22 21,92 

Ortalama 28,49 0,22 28,71 

Genel Ortalama  29,5 0,26 29,76 

 

Devlet üniversiteleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise 

56,22’lik skoruyla İstanbul Üniversitesi’nin Instagram’da popülerlik 

düzeyi en yüksek olan üniversite olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Popülerlik düzeyine ilişkin skorun grubun ortalamasının üzerinde 

olduğu diğer üniversiteler ise 49,31 ile Boğaziçi Üniversitesi,  44,21 

ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 43,13 ile Ankara Üniversitesi ve 

son olarak da 33,61 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir. Devlet 

üniversiteleri içerisinde popülerlik skoru en düşük olan üniversitenin 

ise 8,46’lık skoruyla Gazi Üniversitesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Vakıf üniversiteleri özelinde değerlendirildiğinde ise popülerlik 

düzeyi en yüksek olan üniversite 64,83’lük skoruyla İhsan Doğramacı 
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Bilkent Üniversitesi’dir. Bu kategoride popülerlik düzeyi grubun 

ortalamasının üzerinde olan diğer üniversiteler ise 34,47 ile TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 31,65 ile Çankaya Üniversitesi ve 

30,1 ile de Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’dir. Vakıf 

üniversiteleri içerisinde yer alan ve popülerlik düzeyi en düşük olan 

üniversite ise 13,68’lik skoruyla Başkent Üniversitesi olmuştur.  

Bağlılık: Üniversitelerin Instagram hesaplarına ilişkin gerçekleştirilen 

analizde takipçilerin bağlılığı hesaplar üzerinden oluşturulan 

gönderilere bırakılan yorumlardan hareketle hesaplanmaktadır. Buna 

göre bağlılık düzeyleri ele alındığında öncelikle tüm üniversiteler 

kategorisinde ortalama bağlılık skorunun 0,26 olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, devlet üniversiteleri ortalamasında bu skor 0,29 iken, 

vakıf üniversiteleri ortalamasında 0,22’dir. 

Öte yandan, devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek bağlılık 

skorunun 0,73 ile İstanbul Üniversitesi’nde olduğu anlaşılmaktadır. 

Devlet üniversiteleri içerisinde bağlılık skoru itibariyle 0,33’lük bir 

skorla ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi 

Üniversitesi beraber paylaşmaktadır. Bu kategoride bağlılık skoru 

grup ortalamasının üzerinde bir skora sahip olan son üniversite ise 

0,31’lik skoruyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dır. Son olarak 

devlet üniversiteleri içerisinde bağlılık skoru en düşük olan 

üniversiteler ise 0,15’lik skoruyla Gazi ve Hacettepe 

Üniversiteleri’dir. 
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Vakıf üniversitelerinin bağlılık skorlarına bakıldığında ise öncelikle 

en yüksek skora sahip üniversitenin 0,64’lük skoruyla Çankaya 

Üniversitesi olduğu anlaşılmaktadır. Çankaya Üniversitesi’nden sonra 

bağlılık skoru en yüksek olan ve grubun ortalamasının üzerinde 

bağlılık skoruna sahip üniversiteler ise sırasıyla 0,42 ile TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 0,31 ile de İhsan Doğramacı 

Bilkent Üniversitesi’dir. Yeditepe Üniversitesi ise 0,22’lik bağlılık 

skoruyla grup ortalamasıyla aynı bir bağlılık skoruna sahiptir. Grupta 

en düşük bağlılık skoruna sahip olan üniversite ise 0,02’lik skoruyla 

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi’dir. 

Etkileşim: Daha önce de ifade edildiği üzere Instagram özelinde 

etkileşim, popülerlik ve bağlılık skorlarının toplamından hareketle 

hesaplanmaktadır. Öte yandan, bağlılık skorları ortaya koyulurken de 

ifade edildiği üzere Ege ve Başkent Üniversiteleri hesaplarını yoruma 

kapattıkları için bağlılık bağlamında analize dâhil edilmemişlerdir 

fakat tüm üniversitelerin bağlılık düzeyleri 1’in altında kaldığı ve 

dolayısıyla da etkileşim performansları hesaplanırken bağlılık 

düzeylerinin etkileşim skorlarına önemli bir etkisinin olmayacağı 

görüldüğünden bu üniversiteler etkileşim kategorisinde tekrar analize 

dâhil edilmişlerdi. Buna göre tüm üniversiteler birlikte 

değerlendirildiğinde üniversitelerin etkileşim skoru ortalamasının 

29,76 olduğu görülmektedir. Bu skor devlet üniversitelerinde 30,8 

iken; vakıf üniversitelerinde ise 28,71’dir.  

Devlet üniversiteleri içerisinde etkileşim skoru en yüksek olan 

üniversite 56,95 ile İstanbul Üniversitesi olurken; İstanbul 
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Üniversitesi’ni takip eden ve etkileşim skoru devlet üniversitelerinin 

etkileşim ortalamasının üzerinde olan diğer üniversiteler sırasıyla 

49,64 ile Boğaziçi Üniversitesi, 44,52 ile İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa, 43,38 ile Ankara Üniversitesi ve son olarak da 33,93 ile 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir. Devlet üniversiteleri içerisinde en 

düşük etkileşim skoruna sahip olan üniversite ise 8,61 ile Gazi 

Üniversitesi’dir. 

Diğer taraftan vakıf üniversiteleri içerisinde en yüksek etkileşim skoru 

65,14 ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ndedir. Vakıf 

üniversiteleri arasında etkileşim skoru grup ortalamasının üzerinde 

olan diğer üniversiteler ise 34,89 ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi, 32,28 ile Çankaya Üniversitesi ve 30,13 ile de Acıbadem 

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’dir. Vakıf üniversiteleri içerisinde 

en düşük etkileşim skoruna sahip olan üniversite ise 13,68 ile Başkent 

Üniversitesi’dir. 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medyadaki 

etkileşim performanslarının Instagram platformu aracılığıyla analize 

tabi tutulduğu bu çalışmanın bulguları göstermektedir ki takipçi 

sayıları bakımından devlet üniversiteleri, vakıf üniversitelerine göre 

belirgin bir şekilde öndedir. Buna göre analize dâhil edilen 10 devlet 

üniversitesinin toplam takipçi sayısı devlet ve vakıf üniversitelerinden 

oluşan tüm üniversitelerin takipçi sayısının % 70’ini oluşturmaktadır. 
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Bu da göstermektedir ki devlet üniversiteleri, vakıf üniversitelerine 

göre daha yaygın bir takipçi ağına sahiptir.  

Etkileşim performansı bağlamında değerlendirildiğinde ise genel 

olarak üniversitelerin etkileşim performanslarının literatürde yer alan 

ve farklı sektör ve kurumlar için aynı ölçüm setini kullanan 

çalışmalarla (bkz. Bonsón & Ratkai, 2013; Bonsón vd., 2015; Sobacı 

ve Hatipoğlu, 2017; Gürses ve Çelik, 2021; Gürses vd., 2021; Gürses, 

2022) benzer şekilde, oldukça düşük denilebilecek düzeyde kaldığı 

gözlenmektedir. Bununla birlikte, etkileşim performansının 

şekillenmesi üzerinde belirgin etkiye sahip metriğin popülerlik düzeyi 

olduğu anlaşılmaktadır. Hemen ifade etmek gerekir ki çalışmaya ait 

bu bulgu sosyal medya kullanım alışkanlıklarıyla uygun ve ilgili 

literatürde yer alan önceki çalışmaların bulgularıyla da paralellik arz 

etmektedir. Çünkü beğeni üzerinden gerçekleştirilen bir etkileşim 

kullanıcılar açısından yorum ve yeniden paylaşım gibi diğer etkileşim 

türlerine nazaran daha hızlı ve daha kolay bir etkileşim biçimidir.  

Öte yandan, popülerlik, bağlılık ve etkileşim kategorilerinde devlet ve 

vakıf üniversitelerinin grup halinde etkileşim performansları 

karşılaştırıldığında ise anlamlı denilebilecek düzeyde bir farklılaşma 

olmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, tek tek üniversiteler 

özelinde değerlendirildiğinde ise bazı üniversitelerin etkileşim 

performansına ilişkin makası diğer üniversiteler aleyhinde açtığı 

gözlenmiştir. Örneğin tüm üniversiteler ve de ayrıca vakıf 

üniversiteleri içerisinde en yüksek etkileşim performansına sahip 

üniversite olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin etkileşim 
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skoru (65,14), yine tüm üniversiteler ve de ayrıca devlet üniversiteleri 

içerisinde en düşük etkileşim performansına sahip olan Gazi 

Üniversitesi’nin (8,61) etkileşim skorunun neredeyse sekiz katıdır.  

Sosyal medya analiz çalışmalarında her ne kadar takipçi sayısı önemli 

bir gösterge olarak kabul edilse de gerçekleştirilecek analiz, etkileşim 

analizi olduğunda takipçi sayısının fazlalığı kurumların aleyhinde 

sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda, yukarıda etkileşimi en 

yüksek olan üniversite olarak ismi zikredilen İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesi’nin takipçi sayısı, üniversiteler içerisinde en yüksek 

takipçi sayısına sahip üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi’nin takipçi 

sayısının neredeyse yarısıdır. Fakat, Boğaziçi Üniversitesi sosyal 

medya kullanım stratejisi itibariyle takipçi sayısını yeterince 

etkileşime sevk edemediği için olsa gerek etkileşim performansı 

olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin gerisinde kalmıştır. 

Her ne kadar böyle bir gerçek olsa da takipçi sayısının fazla olmasının 

etkileşim açısından önemli bir anlamı da bulunmuyor değildir. 

Nihayetinde söz konusu hesaplar aracılığıyla üniversiteleri takip eden 

kitle aslında her an üniversitelerin hesaplarıyla da etkileşime geçmeye 

hazır, en azından üniversitelerin ne yaptıklarına sosyal medya 

üzerinden kulak kabartan ya da üniversiteleri bir anlamda izleyen kitle 

anlamına gelmektedir. Bu açıdan sosyal medya kullanım stratejisinde 

değişikliğe giderek bu durumu avantaja çevirebilmenin mümkün 

olduğunu ifade etmek gerekir. Bu bakımdan, üniversiteler için söz 

konusu kitleyi sosyal medyada kendileriyle etkileşime geçirecek şeyin 

ne olduğunun iyi analiz edilmesinin ve söz konusu kitleyi sosyal 
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medya üzerinden diyaloğa katma noktasında gerekli adımların 

atılmasının üniversitelerin sosyal medya platformlarındaki etkileşim 

performanslarının artmasına vesile olacağı düşünülmektedir. Fakat bu 

noktada Ege ve Başkent Üniversitesi gibi bazı üniversitelerin 

hesaplarını yoruma kapatmaları örneğinde olduğu gibi sosyal 

medyada çekingen ve kolaycı bir politika izlemenin ise başarıyı 

getirmeyeceği muhakkaktır. Bu noktada paydaşlarla etkileşim kurma 

yollarını kapamanın bir süre sonra paydaşların kurum ile etkileşim 

kurmayı denemekten vazgeçmesi ve kuruma yönelik ilgisinin giderek 

azalmaya başlamasına sebebiyet verebileceği düşünülmektedir. 

Nitekim Ege ve Başkent Üniversitelerinin etkileşim 

performanslarının, gruplar içerisinde neredeyse en düşük etkileşim 

performansları olarak ortaya çıkması belki de bu durumun bir sonucu 

olarak görülmelidir. O halde varılacak sonuç, tüm kurumlar açısından 

olduğu gibi üniversitelerin de sosyal medya kullanım işini ciddiye 

alması ve kurumları için en uygun sosyal medya kullanım stratejisini 

belirleyerek, bu strateji dahilinde sosyal medya hesaplarını yönetmesi 

gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Baskılarda, kalıp türü, mürekkep yapısı, baskı altı malzemesi, makine 

ayarları ve baskı odası şartları gibi kaliteyi etkileyen bir çok faktör 

vardır. Basılacak görüntü yarımton-tramlı bir görüntü ise bu noktada 

baskı altı malzemesine aktarılan nokta çapları ve yapıları direkt 

görüntü kalitesine etkiler. Nokta yapıları orijinale yakın görüntü 

verecek büyüklükte baskı altı malzemesi üzerine aktarılmalıdır. 

Baskılarda, teorik olarak orijinal nokta, baskı altı malzemesine aynı 

oranda aktarılamaz. Gerek fiziksel şatlardan, gerek optik 

yansımalardan, gerek ise  mürekkebin baskı sırasında oluşan basınçtan 

dolayı orijinal tram noktaları, basılması gereken tram ton değerinden 

her zaman daha büyük basılmaktadır. Bu, baskılarda önüne 

geçilemeyen bir durum olup, belli oranlarda bu büyüme kabul 

görmektedir. Orijinal basılması gereken nokta ile basılan bu nokta 

büyüklüğü arasındaki büyüme farkı, “nokta kazancı” olarak 

adlandırılır. Bu oran ISO standartları ile belirlenmiştir.  

Bu çalışmada, farklı baskı sistemlerine ait kalıpların, nokta kazancına 

olan etkileri test edilmiştir. Bu amaçla, basım sektöründe baskı sayısı 

en çok gerçekleştirilen ticari baskılardan ofset, flekso, tifdruk ve 

serigrafi baskı kalıpları ile test baskıları gerçekleştirilmiş ve nokta 

kazancı ölçümleri yapılmış, nokta kazancı oranlarının, kabul edilebilir 

aralıkta basılabilmesi için her baskı sistemi için öneriler sunulmuştur.  
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1. BASKI SİSTEMLERİ 

1.1. Ofset Baskı Sistemi  

 

Ofset baskı; günümüzde genellikle yüksek miktarlı, kitap, gazete, 

dergi, broşür, katalog, ambalaj, etiket ve metal kutu gibi ürünlerin 

üretiminde kullanılan, süratli ve kaliteli baskı yapılabilen bir baskı 

sistemidir (Oktav, Büyükpehlivan & Kandan, 2021). Baskıda ışığa 

hassas hale getirilmiş alüminyum kalıplar kullanılır. Bu kalıp 

üzerinde, farklı yöntemlerle oluşturulan mikro gren çukurcukları 

bulunur (Kalıp gren yüzeyleri, üç boyutlu yüzey görüntüleyici 

SensoSCAN 6 ile alınmıştır) (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1: Ofset Kalıp Yüzey Gren Yapısı 

Bu grenli yüzey üzerine yaklaşık 0.002 mm’lik bir kalınlığa sahip 

ışığa duyarlı emülsiyon tabakası sürülür (Şekil 2). Baskıya hazır hale 

getirilmiş bir ofset kalıbı incelendiğinde; suyu kabul eden, baskı 

yapmayan grenli bölgeler ve mürekkebi kabul eden emülsiyonlu 

bölgelerden oluştuğu görülür (Şekil 3). Baskı sırasında kalıp 

üzerindeki nemlendirme suyu ile emülsiyon üzerindeki mürekkep aynı 

yükseklikte kabul edilir.  
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Şekil 2: Alüminyum Ofset Baskı           Şekil 3: Hazır Ofset Kalıp Yüzeyi 

Kalıbının Emülsiyonlu Kesiti 

 

 

1.2. Flekso Baskı Sistemi 

 

Flekso baskı, yüksek tirajlı ve diğer baskı sistemleriyle basmanın 

ekonomik yada teknolojik yönden uygun olmadığı ambalaj 

baskıcılığında, alüminyum tabakalar, metal folyolar, karton ve oluklu 

mukavvalar,  yağlı kağıt, peçete ve kağıt türlerinde  ve dar enli etiket 

baskılarında kullanılan baskı sistemdir (Ljevak & Bilalli, 2021). 

Flekso baskıda kauçuk esaslı ışığa duyarlı fotopolimer kalıplar 

kullanılmakta ve bu kalıplar üzerinde görüntü yüksekte ve direkt baskı 

altı malzemesine aktarılır. Görüntülerin yüksekte oluşu ve kalıbın 

esnekliği baskı kalitesini direkt olarak etkilemektedir (Şekil 4) 

(Büyükpehlivan ve Oktav, 2020 Valdec, Miljkovićb & Čerepinko, 

2018; Havenko, Ohirko, Ryvak & Kotmalova, 2020). 

(a)  (b) 

Şekil 4: Flekso Ham Fotopolimer Kalıp (a) ve İşlenmiş Kalıp Kesiti (b) 
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1.3. Tifdruk (Rotogravür) Baskı Sistemi 
 

Tifdruk baskı, yüksek baskı sayılı ambalaj, magazin dergileri, sigara 

ambalajları, margarin ambalajları gibi tüm ambalaj baskılarında, duvar 

kağıtları, masa örtüsü, döşeme, pul ve benzeri işler için tercih edilen, 

baskı altı malzemesi olarak kağıt, jelatin, alüminyum folyo, OPP, 

polyamid ve benzeri plastik ve metalize film malzemeler kullanılan 

baskı sistemidir. Kalıp olarak, elektromekanik, extreme, direkt lazer 

asit indirgeme veya dijital yöntemler ile indirilmiş ve kromla 

kaplanmış bakır silindir kalıplar kullanılır (Şekil 5). Kalıp yüzeyinde 

baskıaltı malzemesine görüntüyü veren yani baskı yapan kısımlar, 

görüntü vermeyen baskı yapmayan kısımlardan daha çukurdadır. 

Diğer baskı sistemlerine baskı süreci daha basit, baskı hızı fazla, fakat 

kalıp süreci zahmetli ve maliyetli bir baskı sistemidir (Brumm, Weber, 

Sauer, & Dörsam, 2021; Das, Bandyopadhyay & Trémeau, 2021). 

 

    
Şekil 5: Tifdruk Baskı Kalıbı ve Kalıp Üzerindeki Nokta Yapısı 

 

1.4. Serigrafi Baskı 

 

Ofset, Tifdruk ve Flexso baskı teknikleri ile baskısı yapılan tüm 

malzemeler üzerine ve bu sistemler ile baskısı yapılamayan diğer cam, 

porselen, tahta, metal, taş, kumaş, vb. materyaller üzerine baskı 

yapabilen sistemdir. Grafik serigrafi etiket, çıkartma, sanat vb., 
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endüstriyel serigrafi (baskılı devreler, arka cam ısıtıcılar, cam ve 

plastik cisimlerin baskısı, lak veya tutkal kaplama vb., tekstil serigrafi 

(tek ve çok renkli tekstil baskılar için tercih edilmektedir. Ayrıca 

tabela ve ışıklı reklam imalatçıları, boyacılar, camcılar vs. özel işler 

için serigrafi baskı metodunu uygulamaktadırlar. Serigrafi baskı, bir 

çerçeveye gerilmiş dokuma elek üzerine dökülmüş mürekkebin, emici 

olan veya olmayan yüzeyler üzerine uygun bir rakle lastiğinin basıncı 

yardımıyla transfer edilmesi ile oluşan baskı sistemidir (Şekil 6). 

Serigrafi baskı tekniğinin temeli, mürekkebin baskı eleğinin işli 

alanlarından geçerek baskı materyaline transfer edilmesidir. Baskıda 

kalıp olarak, dayanıklılık, deforme olmaması, sudan etkilenmemesi, 

hafifliği, paslanmaması ve değişik profillerde temin edilebilmesi 

açısından alüminyum çerçeveler kalite beklenen işlerde tercih 

edilmektedir. Elek yapısı olarak da plastik veya metal elekler kalıp 

oluşturulmasında kullanılmaktadır (Biegeleisen, 2012; Babel & Gupta, 

2016).  

 

 

Şekil 6: Serigrafi Baskıda Baskıya Hazır Hale Getirilmiş Kalıp Yapısı 
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2. NOKTA KAZANCI 

 

Çok tonlu görüntülerin basılmasında, ton değerleri aynı siyahlıkta 

fakat farklı büyüklüklerde veya farklı sıklıklarda tram noktalarına 

dönüştürülerek baskı gerçekleştirilir. Bu noktalar sayesinde baskıda 

değişen seviyelerde farklı gri tonlar ve renkler oluşur.  Noktaların 

büyüklük küçüklüğü ve sayısı aynı zamanda bize görüntüdeki ton 

farklılıklarını elde etmemizi sağlar. Bu noktaların sayısı, daha çok 

detay almak ve görüntünün daha doğal çıkmasını sağlamak için direk 

olarak noktanın miktarı ile doğrudan orantılıdır. Baskılarda, ana 

problem, tram noktaların boyutunu kontrol etmektir (Lychock, 1995). 

Fakat bu tram noktaları, baskı süreci boyunca her aşamada değişikliğe 

uğrar. Noktalar, baskı sürecinde birçok faktörden dolayı gerçek 

boyutundan daha büyük olarak yüzey üzerine aktarılır. Bu durumda o 

bölgeler gerçeğe göre daha koyu görünürler. “Nokta kazancı”, orijinal 

uygulama dosyasında istenen ton değerinin, basılmış alt tabaka 

üzerinde ortaya çıkan daha büyük basılan ton değeri ile arasındaki 

farktır. Bu fark, densitometre ile ölçülerek tespit edilir. Nokta kazancı, 

ilk çıktı ile son çıktı arasındaki nokta boyutunun artması olarak da 

tanımlanır. Bu ölçümlerde referens alınan film üzerindeki noktalardır. 

Nokta kazancı doğası gereği ne iyi ne de kötüdür. Önlenemeyen bir 

gerçektir. Sadece bir mürekkebi bir alt tabakaya aktarmak için basınç 

kullanan bir işlemin bir özelliğidir (Pritchard, 2013; Koopipat, 

Tsumura, Miyake & Fujino, 2002).  
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Şekil 7: Mekanik ve Optik Nokta Kazancı 

Nokta kazancının iki temel bileşen nedeni vardır; mekanik ve optik 

nokta kazancı. Mekanik nokta kazancı, mürekkebin, basınç altında 

baskı altı malzemesi yüzeyinde fiziksel, kimyasal ve mekanik etkiler 

vasıtası ile yayılması ve bulaşması sonucunda oluşur. Optik nokta 

kazancı ise, alt tabaka içindeki ışığın kağıt yüzeyinde tram noktasının 

çevresinde yanal difüzyon şeklinde dağılması ile bir şekilde alt tabaka 

içindeki noktanın gölgesinin ölçülmesi ile elde edilen değerdir (Şekil 

7) (Pritchard, 2013; Gustavson, 1997; Namedanian, Gooran, & 

Nyström, 2011). Başka bir deyişle, mürekkep noktalarının boyutuna 

göre belirlenen ortalama yansımadaki değişiklikle bir yarım tonlu 

görüntü oluşturulur. Kağıt içinde mürekkepli olmayan bölgelerden 

mürekkepli bölgelere foton göçü, foton emilimini artırma ve 

dolayısıyla yarı ton yansımasını azaltma eğilimindedir. Noktalar, 

fiziksel boyutlarından etkili bir şekilde daha büyüktür. Bu etki, optik 

nokta kazancı veya Yule-Nielson etkisi olarak bilinir. Optik nokta 

kazancının derecesi, kağıdın saçılma ve soğurma özelliklerine ve 

kağıdın kalınlığına bağlı olan fotonların kağıt içinde hareket ettiği 

mesafeye de bağlıdır (Rogers, 1997). Nokta kazancına etki eden diğer 

faktörler, filmin montajı, oluşturulması, kalıp ile  vakum maruziyeti, 

geliştirme süresi, geliştirme kimyasal durumu, kalıp hazırlama 
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sürecinde, lazere maruz kalma bütünlüğü, geliştirme süresi, geliştirme 

kimyasal durumu, kalıbın, malzeme aşınması ve yıpranması, 

nemlendirme çözeltisi miktarı, pH değeri, su sertliği, sıcaklık, 

mürekkep filmi kalınlığı, tutarlılık, mürekkep sıcaklığı, blanket türü, 

baskı alt tabakasının kaplamalı, kaplamasız, oluşu, yüzey dokusu 

baskı türü, mürekkep transfer şekli, forsa gibi diğer faktörler 

söylenebilir. Mekanik ve optik nedenlerden dolayı tram noktalar daha 

büyük görünür ve bu alanlar daha koyulaşır (Şekil 8) (Itrić, Modrić, 

Milković, & Divjak, 2019; Kawasaki, Ishisaki, & Yoshimoto, 2009; 

Zjakić, Bates & Milković, 2011;Namedanian, Nyström, Elias & 

Gooran, 2014). 

 

Şekil 8: Orjinal Nokta (sol) ve Büyümüş Nokta (sağ) 

 

3. METARYAL VE YÖNTEM  

 

Her üretim sürecinin nihai hedefi, yüksek kaliteli nihai ürüne giden 

tüm alt süreçleri optimize etmektir. Orta ton kontrastı ve genel 

reprodüksiyon üzerindeki son derece olumsuz etkisi nedeniyle, baskı 

işleminde nokta kazancı kontrol edilmesi gereken en önemli 

değişkenlerden biri olarak tanımlanır. Bu çalışmada, nokta kazancını 

etkileyen faktörlerden biri olan farklı baskı kalıplarının nokta 

kazancına etkileri araştırıldı. Bu amaçla, dört temel baskı sistemleri 

olan ofset, flekso, tifdruk ve serigrafi baskı sistemleri ile en çok 
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kullanılan baskı altı malzemeleri üzerine optimum baskı odası 

şartlarında test baskıları gerçekleştirildi. Bu sistemlere ait, 

densitometrik ölçümlerle nokta kazancı bileşenlerinin (mekanik ve 

optic toplamı alınarak) analizi yapılarak grafikleri oluşturuldu. Bu 

grafiklerden beklenen, doğru gri dengesinin sağlanması için CMYK 

baskı işinde uygun mürekkep transferi özelliklerinin, dört nokta 

kazancı (CMYK) eğrisinin hepsinin benzer bir kontura sahip olması, 

birlikte kümelenmesi ve düzgün olmasıdır. Nokta kazancı ölçümleri  

için belgelenmiş bir standarda sahip olmak aynı zamanda baskı 

üretimine de yardımcı olur. Bu durum kabul edilir standart sınırlar 

içinde olursa baskıya devam edilir. Bu standartlar da ISO değerleri ile 

belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 9: Test Baskıları Skalası 

Ofset, flekso, tifdruk ve serigrafi test baskıları için Şekil 9’da görülen 

skala kullanılmıştır. Skala üzerinde toplam 1504 renk kutucuğundan 
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oluşan ECI 2002 CMYKI1_IO_1PPM5.0.5. renk skalası, üç adet ISO 

300 standart fotoğraf, bir adet Fuji tarafından görsel kalite 

kontrollerinde kullanılan CMYK fotoğraf, hairlane (0.25pt)’dan 

başlayan 8 puntoya kadar değişen kalınlıkta çizgiler, 2 pt’dan 

başlayarak 12 pt’ya kadar yazılar, CMYK için %1’den %100’e kadar 

noktalar, nokta kazancı, trapping ölçme alanları ve baskıdaki renk 

dengesini kontrol edebilmek için oluşturulmuş gri balans skalası ve 

UGRA/FOGRA postscript kontrol alanları mevcuttur (Büyükpehlivan, 

2008). Bu çalışmanın ana konusu olan nokta kazancı, test baskı 

sistemlerine ait CMYK renkleri %1’den %100’e kadar olan tram 

noktaları, nokta kazancı değerlerini detaylı olarak ölçebilmek ve 

grafikleri oluşturmak için, D19c Gretagmacbeth-Spectroeye 

Spektrofotometre cihazı kullanılmıştır. 

4. UYGULAMA ve BULGULAR 

 

Ofset baskı ile optimum şartlarda (Tablo 1) gerçekleştirilen test baskı 

sonucunda, CMYK renkleri %1’den %100’e kadar olan tram 

noktaları, nokta kazancı değerlerini detaylı olarak ölçebilmek ve 

grafikleri oluşturmak için,  D19c Gretagmacbeth-Spectroeye 

Spektrofotometre cihazı ile tüm değerler ölçüldü. Ölçülen değerler,  

Ofset baskı için kabul edilen  ISO 12647-2 standardı Nokta kazancı 

değerleri ile kıyaslandı. Ve bu değerler ile ofset baskıya ait nokta 

kazancı grafiği oluşturuldu (Şekil 10).  
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Tablo 1. Ofset Test Baskısı Bilgileri 

Baskı Makinesi özellikleri :Heidelberg Speed Master, 4 üniteli, 72 x 

102 cm ebadı 

Nemlendirme Sistemi özellikleri : Alkollü Nemlendirme - 5,6 pH - 100-120 

dH sertlik 

Kurutma Ünitesi :IR Kurutma- Toz Püskürtmeli 

Baskı Hızı :12.000 Adet/Saat 

Baskı Materyali Cinsi / Gramajı : Parlak Kuşe - 170 g/m2 

Mürekkep  : Yağ bazlı  

Tram Sıklığı :70’lik tram 

Baskı Kalıbı Ebadı :70*100 cm-Basılan Test Baskı Ebadı    

50*70cm 

Baskı Kalıbı Türü  : Kodak- Termal Hassasiyetli 

Alüminyum CtP     Kalıp 

CtP Kalıp Pozlandırma  Makinesi  : Kodak/Creo Trendsetter 800 II 

CtP Kalıp Pozlandırma Işık Kaynağı  : Termal IR Laser diode, 830 nm. 

CtP Kalıp Pozlandırma Yöntemi : Dış Tambur Teknolojisi 

Kalıp Çekim Çalışma Ortamı :24 °C sıcaklık, %70 bağıl nem 

 

Yapılan ölçümler sonucu elde edilecek grafiklerde CMYK renklerine 

ait nokta kazancı eğrilerinin hepsinin benzer bir doğrultuda ve birlikte 

kümelenmeleri ve düzgün kontürle olmaları beklenir. Grafik 

incelendiğinde, %50-%80 aralığında kabul edilebilir çok az oranda 

yüksek nokta kazancı oluştuğu görülmüştür. Fakat bu durum görüntü 

kalitesini etkilememiştir. Ofset test baskı sonuçlarının, nokta 

kazancının düşük, orta ve yüksek tramton değerlerinde uygun ve kabul 

edilebilir değerlerde olduğu densitometreyle elde edilen ölçümlerle 

kanıtlanmıştır. Ofset baskıdaki bu kabul edilebilir nokta kazancı 

oluşumu, ofset kalıbı oluşturulmasında kullanılmakta olan 

bilgisayardan kalıba görüntüleme sistemlerinin (CtP Computer to 

Plate) gelişmesine bağlı olarak gerçekleşmiştir. CtP kalıp oluşturma 

yöntemi ile, kalıp üzerinde lazer ışıkla direkt oluşturdukları 

görüntülerin kenar keskinliklerinin çok iyi olduğu mikroskop 
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görüntüleriyle tespit edilmiştir. Bu durumun, tram noktalarının stabil 

bir formasyonda olmasına ve bu noktaların kağıt yüzeyindeki 

görüntünün baskılı baskısız sınır netliğine de direkt etki etkisi olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 10: Ofset Test Baskı CMYK Nokta Kazancı Grafiği 

 

Flekso baskı ile optimum şartlarda ve en uygun baskı altı malzemesi 

ile test baskıları gerçekleştirildi (Tablo 2).  Flekso test baskı sonucu  

%1 ile % 100 arası tram ton değerleri ölçüldüğünde, ofset ile 

kıyaslandığında daha fazla nokta kazancı ve düzensiz nokta 

büyümeleri olduğu görülmüştür. Fakat bu durum ISO standartları 

değerleri nokta kazancının test baskısı sonucunda kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde (Şekil 11) olduğu tespit edildi.  
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Tablo 2: Flekso Test Baskısı Bilgileri 

Klişe Yapma Makinesi :Dupont Cyler Fast 

Klişe Sertlik Derecesi ve Kalınlığı :78 shore, 1.14 mm 

Film Tram Sıklığı :48 lpc  

Tram Açıları :Cyan 70 Magenta 670 Yellow 820   

Black 37 

Kalıp Hazırlama Yöntemi :Solventli Dijital Sistem 

Aniloks Merdane Yapısı ve Sıklığı :Seramik, 260 

Mürekkep :Solvent Bazlı Burgaz-Bakim 

Viskozite :18 sn. 

Baskıaltı Malzemesi :Polietilen (PE) 

Baskı Makinesi :Axsa 8 Bielloni,  8 üniteli 

 

Flekso baskıdaki bu durum özellikle kalıp yapısının esnek olmasından 

kaynaklı,  tram yapısının noktaların tam zemin şeklinde değil de nokta 

kenarlarında halelenmelerin oluşmasından kaynaklı ortaya çıktığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca test baskı sonucunda, özellikle %95 gibi 

yüksek tramton değerlerinde noktaların birleşme bölgelerinde düşük 

mürekkep viskozitesinden kaynaklanan yayılmalar tespit edilmiş bu 

da noktalar arasındaki beyaz bölgelerin şekil bozukluklarına neden 

olmuştur. Ayrıca test baskı denemelerinde 48 lpc tram sıklığının 

üzerindeki sıklıklarda %1-5 arası tram noktaları kalıp yüzeyinde elde 

edilebilmelerine rağmen özellikle yüksek miktarlı baskı işlerinde bu 

küçük noktaların deformasyona uğraması nedeniyle sürekli ve stabil 

baskı sonuçları alınamamıştır. Bu nedenle çok yüksek miktarlı ticari  

flekso baskılarda 48 lpc tram sıklığında daha iyi  sonuçların alındığı 

tespit edilmiştir. Daha yüksek tram sıklıklarında %1-%3 arası 

noktalar, baskı basıncı, baskı altı malzemesi yüzeyine temas, baskı 

mürekkep solventi etkileri nedeniyle deforme olduğu görülmüştür 

(Büyükpehlivan & Oktav, 2020).  
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Şekil 11: Flekso Test Baskı CMYK Nokta Kazancı Grafiği 

 

Tifdruk baskı ile optimum şartlarda ve en uygun baskı altı malzemesi 

ile test baskıları gerçekleştirildi (Tablo 3).  Tifdruk baskı sistemi, kalıp 

yüzeyi üzerinde görüntünün çukurda olduğu ve sistem işleyişi olarak 

diğer sistemlere göre en basit olan bir baskı sistemidir. Yani baskı 

sürecinde hem görüntü hem de mürekkep aynı anda alınıp baskı altı 

malzemesi üzerine taşınmaktadır. Bundan dolayı tifdruk baskı 

sisteminde basılan tüm görüntüler diğer baskı sistemlerine göre daha 

kaliteli ve her zaman aynı standartlıkta baskı gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmada da tifdruk test baskısı nokta kazancı grafiği 

çıkartıldığında, kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu, diğer baskı 

sistemlerine göre en iyi sonucu veren, en düzgün yapıda, nokta 

kazancı eğrilerinin hepsinin benzer bir doğrultuda ve birlikte 

kümelendiği  görülmüştür (Şekil 12). 
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Tablo 3: Tifdruk  Test Baskısı Bilgileri 

Baskı Makinesi ve Hızı :Carutti, 10 üniteli, 250 m/dk. 

Baskı Materyali Cinsi :Polipropilen (PP) 

Baskı Malzeme Kalınlığı ve 

Gramajı 

:20-25 mikron,  90 g/m2 

Tram Sıklığı :70’lik tram 

Kalıp  :Seramik Kaplı Bakır 

Mürekkep türü ve Viskozitesi :Sunprop4.ICC, Beyaz 14s :Renkliler 13s 

Tram açıları :0 (300-38,520), 2 (53,870-65 0)3(44,280-53,860), 4 

(38,530-44,280) 

 

 

Şekil 12: Tifdruk Test Baskı CMYK Nokta Kazancı Grafiği 

 
 

Serigrafi baskı ile optimum şartlarda ve en uygun baskı altı malzemesi 

ile test baskıları gerçekleştirildi (Tablo 4).  Serigrafi baskı ile 

gerçekleştirilen test baskısı ölçümleri sonucuna göre nokta kazancının 

standart değerlerin özellikle orta ton değerlerinden sonra çok büyük 

oranda aştığı görülmüştür. Bu durum özellikle serigrafi kalıbının elek 

gözenek sayısından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Serigrafi baskıda 

kalıp elek gözenek yapısından dolayı en fazla 40 lpc sıklıkta tram 
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noktaları basılabilmektedir. Bu sıklık değerinin arttırılması, baskıda 

problemlere yol açıp, baskının   sürekli ve stabil baskı çalışmalarını 

engellemiştir. 

 

Tablo 4: Serigrafi  Test Baskısı Bilgileri 

Baskı Makinesi : SCECIA, 70x100cm 

Baskı Materyali Markası, 

Gramajı 

: Sappi, 170 g/m2 Parlak  Kuşe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Film Tram Sıklığı  : 40’lık 

Film Tram Açıları  :Cyan 150, Magenta 450,  Sarı  00,   Siyah 750 

Elek Dokuma Sıklığı :150 iplik/cm 

Mürekkep Adı : Viederhold trigromi serisi 

Rakle Türü : Kauçuk, dik açılı profil, 65 Shore, Slikon esaslı 

solventlere dayanıklı 

Çerçeve Türü :Alüminyum çerçeve 

Baskı Kalıbı Ebadı :70x100 cm 

 

Bu test baskısında % 60’ın üstündeki  tram ton değerindeki noktalar 

deforme olmadan basılamamıştır. Ancak %1-5 arası tram ton 

değerindeki noktaların tamamı düzgün olarak baskı materyaline 

aktarılmıştır. Çünkü bu çaptaki noktalar bir dokuma penceresinin alanı 

içerisinde kalmaktadır. Serigrafinin bu test çalışmaları sonuçları, 

sistemsel ve yapısal özelliğinden dolayı ISO 12647-5 normuna göre 

nokta kazancı kabul edilir sınırlar içinde söylenebilir. Fakat diğer üç 

baskı sistemine göre en fazla nokta kazancı oranı serigrafi baskı 

sisteminde görülmüştür. Haliyle basılan görüntüler diğer baskı 

görüntülürerine göre daha koyu görünmektedir (Büyükpehlivan, 

2008).  
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Şekil 13 Serigrafi Test Baskı CMYK Nokta Kazancı Grafiği 

 

5. SONUÇLAR 

Çalışmada, günümüzde iletişimde en çok kullanılan, basım sektöründe 

gerek baskı sayısı gerek ise kalite gerektiren ofset, flekso, tifdruk ve 

serigrafi baskı sistem kalıpları kullanılarak, en az nokta kazancı 

verebilen sistemin hangisi olduğu tespit edilmiştir. Nokta kazancı, 

film veya kalıp üzerindeki orijinal tram noktasının, baskıdan sonra 

baskıaltı malzemesi üzerinde boyutunun artması olarak tanımlanır. 

Teorik olarak orijinal nokta baskı altı malzemesine aynı oranda 

aktarılamaz. Ve bu durum direkt baskı kalitesini etkiler. Test baskı 

sonuçları olarak; Ofset baskının kalıp yüzeyi üzerinde iş olan ve 

olmayan (mürekkepli-mürekkepsiz) alanların yükseklik farkı 

olmaması, yani aynı seviyede düz kabul edilmesi, test baskılarında 

tram noktalarının daha keskin, net ve tam siyah görüntüler verdiği 

tespit edilmiş ve nokta kazancı flekso ve serigrafiye göre daha kabul 

edilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Bu da gösterdi ki 

özellikle kağıt yüzeyi üzerinde ofset baskı ile basılan görüntülerde 
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orijinalle kıyaslandığında renk ton farklılığıma uğramamış, açık, orta 

ve koyu ton değerlerinin çok iyi elde edildiği baskılar basılabilmiştir. 

Flekso baskı da ise kalıbının yüksek ve esnek olmasından kaynaklı, 

tram sıklığı yüksek baskılarda, %1-5 arası küçük tram noktaları kalıp 

üzerinde oluşturulsa dahi, baskı sürecinde çok çabuk deforme olup, 

kopmakta, baskı yapamayıp, o alanlarda ton kayıplarına neden olduğu 

görülmüştür. Ayrıca % 90 ve üstü tonlarda da kalıbın esnekliğinden 

kaynaklı noktalar daha yayılarak standart nokta kazancının dışına 

taştıkları tespit edilmiştir. Yarı tonlu noktalarda da baskıda oluşan 

halelenmelerin özellikle optik nokta kazancında düzensizliklere neden 

olduğu görülmüştür. Bu yüzden özellikle tram sıklığı düşük ambalaj 

baskılarda flekso baskının kullanılması tavsiye edilir. Tifdruk baskı 

sisteminde çelik, bakır ve krom ile kaplı kalıbın kullanılması, 

görüntülerin kalıp yüzeyinde çukur olması ve baskı sürecinde aynı 

anda hem mürekkebin hemde görüntünün baskıaltı malzemesi üzerine 

aktarılmasından kaynaklı, nokta kazancı en ideal elde edilen baskı 

sistemi olmuştur. Baskı sonuçlarının standartlığı ve renklerde sapma 

olmaması diğer en önemli özelliği olarak söylenebilir. Bundan 

kaynaklı, kalite ve baskı sayısı ön planda olan ambalaj baskılarında 

tifdruk baskı sistemi kullanılması tavsiye edilir.  Serigrafi baskı 

sisteminde ise kalıp yapısının elek yüzeyi dolayısı ile nokta 

kazancının özellikle orta tonlarda, çok yüksek oluştuğu ve tram 

sıklığının çok düşük (40-48’lik tram sıklığı) basılabildiği görüldü. 

Bundan dolayı baskı görüntülerinde renklerde sapma sorunları ile 

karşılaşıldı. Yüksek tram sıklığı ve tram ton değerlerinin 
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beklenmediği baskılarda maliyet ve pratiklik noktasında serigrafi 

baskı her türlü malzeme için kullanılması önerilir. 

Sonuç olarak tüm baskı sistemleri optimum baskı odası şartlarında test 

baskıları gerçekleştirildiğinde, aynı standart ve kalitede olmasa da 

kabul edilebilir nokta kazançları sonuçları elde edildi. Teknolojinin 

gelişmesi ile baskı sistemleri olumsuz yönlerini geliştirmeye, çözüm 

bulmaya çalışmaktadırlar. Tüm baskı sistemleri incelendiğinde, bu 

çalışmada elde edilen bulgular ve tavsiyeler sonucunda, maliyet, baskı 

altı malzemeleri, kalite ve hız gibi faktörleri göz önünde bulundurarak 

baskı sistemlerden hangisinin kullanılacağı tercih edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Kamera hareketinin izleyici algısını yönlendirme gücüne sahip olduğu 

sinemada kabul görmüş bir düşüncedir. Kamera hareketli olduğu 

müddetçe seyirciyi de görsel olarak doyuma ulaştırdığı gibi daha 

tatminkâr zaman geçirmesini sağlar. Durgun görüntü hareketli 

görüntüye oranla daha sıkıcıdır. Hareket eden kamera çekimi öznel 

olarak kullanıldığında etkisini arttırmaktadır. Kaydırma hareketinin 

duyumsal olarak hareketleri üst üste bindirmesinden dolayı, 

izleyicinin dikkati çekimin sonuna kadar devam etmektedir (Kafalı, 

1993). 

Kesintisiz kamera hareketi sağlanması için hareketli kamera 

sistemlerine ihtiyaç duyulmuş ve bu sebeple yıllardır farklı sistemler 

tasarlanmıştır. Tasarım süreci sürekli gelişmeye devam etmektedir. 

Elektromekanik sistemlerin gelişimi kamera sistemlerine de etki etmiş 

ve uygulamada sıkça karşılaşılır hale gelmiştir. 

Canlılarda da sarsıntılı olarak elde edilen bir görüntü bulanık ve 

anlaşılmaz olabilir. Bu da temel amaçlarından biri olan hayatta kalma 

çabasını zorlaştırır. İnsanlarda ve birçok canlıda hareketi algılayan ve 

görüntünün sarsıntısız hale gelmesini sağlayan karmaşık sistemler 

vardır. 

Verilmek istenen görüntü için kamera hareket ettirilir ancak istemeden 

oluşan sarsımlar görüntüyü hem teknik olarak olumsuz yönde 

etkilemekte hem de izleyiciyi rahatsız edecek seviyede sallamaktadır. 
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Bu sorunları gidermek adına birçok sarsıntı önleme sistemi 

tasarlanmıştır. Her sistemin kendine has avantajlı ve dezavantajlı 

oldukları durumlar söz konusu olmaktadır. 

1. GÖRÜNTÜ STABİLİZASYONU İÇİN KULLANILAN 

TEKNİKLER 

Görüntü stabilizasyon teknikleri konusundaki mevcut araştırmalar 

genel olarak dört ana kategoride sınıflandırılmaktadır. Zhao (2015)’ya 

göre  bunlardan üçü; optik stabilizasyon, dijital stabilizasyon ve 

mekanik stabilizasyondur. Günümüzde ise bunlara dördüncü olarak 

elektromekanik sistemler dahil olmuştur. Uygulamada birden fazla 

yöntemin birlikte kullanıldığı sistemler de yaygınlaşmaktadır. 

1.1. Optik Stabilizasyon 

Video kameralar ya da fotoğraf makinalarından bazılarında 

objektiflerinin içerisinde optik sabitlemeyi sağlayan mekanizmalar 

bulunmaktadır. Açısal hız sensöründen alınan bilgi micro-işlemci 

aracılığıyla işlenerek lens grubunu kontrol eden motorlara hareket 

emri olarak iletilir. Bu hareket emri ile sensör üzerine düşecek 

görüntüde düzeltme yapılarak görüntünün sarsıntısız iletilmesi 

sağlanır (Şekil 1.1).  
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Şekil 1.1. Optik Stabilizasyon 

 

Elektronik stabilizasyonun aksine görüntü daha sensör tarafından 

algılanmadan önce sarsıntıların engellenmesinden dolayı görüntüde 

herhangi bir bozulma söz konusu olmamaktadır. Bu durum hareket 

bulanıklığının (motion blur) önüne geçmesi anlamında önemli bir fark 

oluşturur. Zira özellikle düşük enstantane çekilen videolarda görüntü 

sensör üzerine düştükten sonra titreşimlerin yok edilmesi sürecinde 

sarsıntısız bir sonuç elde edilse de hareket bulanıklığı ortadan 

kaldırılamadığı için net bir görüntü oluşmaz. Optik stabilizasyonun en 

büyük dezavantajı ise maliyetidir. Bu sistem objektifin içinde 

bulunduğu için her objektifte ayrıca bulunması gerekir. 
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Optik stabilizasyon sistemlerinde titreşimin önlenmesi amacıyla şekil 

1.1’de de görüldüğü gibi sabitleme merceği hareket ettirilmektedir. 

Buna benzer olarak kullanılmakta olan bir stabilizasyon sistemi ise 

şekil 1.2’deki gibi sensör kaydırma hareketi ile görüntüdeki titreşimin 

giderilmesi çözümüdür. 

 

 

 

Şekil 1.1.2. Sensör yer değiştirme sistemi (SmartSens Technology, 2019) 

 

Bu sistemde sensör sarsıntının tersi yönünde yaptığı hareket sayesinde 

görüntüyü hareket bulanıklığından etkilenmeden alınmasını sağlar. 

Makinanın gövdesinden ve objektiften bağımsız olduğu için maliyet 

açısından daha avantajlıdır. Ancak bu sistemlerde açısal hız ölçümü 

ile düzeltme yapıldığı için konum değişimlerinin oluşturduğu 

perspektif değişimlerine karşı başarılı değildir. Elde çekimlerde sabit 

görüntülerde başarılı sonuçlar verirken kamera hareket ederken oluşan 

konum değişimlerini engellemekte yetersiz kalmaktadır. 
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1.2. Elektronik stabilizasyon 

Kameranın sensörü tarafından algılanan çerçevedeki görüntünün 

kendinden sonraki ve önceki karelerle karşılaştırılarak değişimi (Şekil 

1.3) çeşitli algoritmalarda analiz edilerek hareket algılanır ve görüntü 

düzeltilir.  

 

 

Şekil 1.3. Kareler arası çerçeve değişimi örneği 

 

Elektronik stabilizasyon sırasında görüntüye kullanılan algoritmaya 

bağlı olarak yakınlaştırma yapılır. Bunun sebebi; görüntülerin 

eşlenmesi esnasında çerçevelerin örtüştürülmesiyle kenarlarda siyah 
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boşlukların ortaya çıkmasıdır. Aslında bu durum sensörden gelen 

görüntünün çerçeve olarak görüntü kaybına uğraması anlamına gelir. 

 

Güncel elektronik stabilizasyon sistemlerde kameraya entegre bir 

IMU sensör bulunmaktadır. IMU sensörden alınan veri ile video 

kayıttan hemen sonrasında yazılım bazlı stabilizasyon işlemine tabi 

tutularak kaydedilmektedir. Bu yöntem sadece görüntü analizi bazlı 

stabilizasyona oranla daha başarılı sonuçlar elde edilmesini 

sağlamaktadır. Bu titreşim engelleme yöntemi de optik görüntü 

sabitleme işlemindekine benzer olarak görüntüdeki rotasyondan 

kaynaklı titreşimleri engelleyebilmekte ancak konum değişimi 

sebebiyle oluşan perspektif değişimini engelleyememektedir.  

 

1.3. Mekanik stabilizasyon 

 

Mekanik stabilizasyon sistemleri arasında Steadicam(Şekil 1.5) en 

yaygın örneklerin başında gelmektedir. Çağın en radikal buluşlarından 

biri olarak anılan Steadicam görüntü yönetmeni Garrett Brown 

tarafından 1975 yılında tasarlanmıştır. İlk olarak “Bound for Glory” 

filminde kullanılmıştır (Şekil 1.4). Çekimlere adeta havada 

süzülüyormuşçasına verdiği etki eşsiz bir bakış açısı kazandırmıştır.  

 

 

 
Şekil 1.4. Steadicam kullanılan ilk sahne 
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Özellikle dolly gibi kurulması çok zahmetli ve belirli bir alanla kısıtlı 

sistemlere alternatif olması yönetmenleri büyülemişti. Günümüzde 

hala aktif olarak bir çok sinema filminde kullanılmaya devam 

edilmektedir. 

 

 

Şekil 1.5. Steadicam 

 

Kameranın monitör ve batarya barındıran bir mekanizmaya 

bağlanarak atalet momentinin arttırılması sağlanmaktadır. Mekanizma 

ağırlık merkezinde serbest hareket yapabilen bir yalpa çemberi ile 

Şekil 1.6’de örneği görülen yaylı kol mekanizmasına bağlanmaktadır. 

Kol mekanizması ile bir yeleğe bağlanarak ağırlığın vücuda dağılması 
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sağlanmaktadır. Kameranın bağlandığı mekanizma artan atalet 

momenti ve bağlı olduğu yalpa çemberi sayesinde istenmeyen 

rotasyonlardan korunabilmektedir. Aynı zamanda yaylı kol 

mekanizması da kameranın yapabileceği istenmeyen öteleme konum 

değişimlerini engellemektedir. Yaylı sönümleme kuvveti ile düşey 

sarsıntıları ayarlandığı belli frekanslarda engellemektedir. 

Sönümlediği kuvveti tekrar geri vermesi sebebiyle yürüme gibi 

tekrarlanan yukarı aşağı hareketlerde başarılı olurken düzensiz 

hareketlerde sönümleme başarısı düşmektedir. Özellikle yavaş 

hareketlerde istenmeyen konum değişimlerini engellemesi çok daha 

zorlaşmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1.6. Kol mekanizması (Holway ve Hayball, 2013) 

 

Ayrıca Gimbal gibi kamera sistemlerini otomobiller gibi titreşimli 

objelere monte (Şekil 1.7) ederken Şekil 1.8’deki gibi titreşim 

izolatörleri kullanılmaktadır. Bu teller birer yay gibi geçici olarak 

titreşimlerin enerjisini sönümleyerek kameraya iletilmesini 

engellemektedirler. 
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Şekil 1.7. Otomobil üzerine bağlanmış bir gimbal (Chung, 2016) 

 

 

 

Şekil 1.8. Titreşim izolatörü (Chung, 2016) 
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1.4. Elektromekanik stabilizasyon 

1.4.1. Gimbal 

 

Gimbal sistemi IMU sensörlerin yüksek hassasiyetle dönme 

hareketlerini algılayabilmeleri sayesinde üç eksene yerleştirilmiş hızlı 

ve yüksek torklu motorlar ile istenmeyen rotasyonları engelleyen 

elektromekanik bir stabilizasyon sistemidir. Sektörde amatörden 

profesyonele kadar birçok projede kullanılmaktadır. Özellikle düşük 

bütçeli projelerde kamera hareketleri açısından istenilen birçok 

hareketi sağlayabildiği için setin vazgeçilmezi niteliğindedir. 

Sinemada daha çok stabilize uzaktan kontrollü kafalarda (Şekil 1.8) 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

 

Şekil 1.8. Stabilize uzaktan kontrollü kafa (Cinemoves, 2022) 

 

Bağlanacak kamera ve ekipmanın boyut ve ağırlığına göre birçok 

farklı modeli bulunmaktadır. Düzgün çalışması adına doğru 

dengelenmesi çok önemlidir. Bunu sağlamak adına ağırlık dengesini 

ayarlamak için kaydırma yapılabilen bağlantı bölümleri vardır. 
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1.4.2. Steadicam volt 

 

Steadicam’in mucidi Garrett Brown’un sahibi olduğu Tiffen 

firmasının geliştirdiği ve 2019 yılında satışa sunduğu Steadicam 

Volt(Şekil 1.9) sistemi var olan tasarıma güncel bir yaklaşım 

getirmiştir ve Steadicam’in elektromekanik bir versiyonu olmuştur. 

Volt sistemi iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar kameranın monte 

edildiği kızak bölümünün altında bulunan ivmeölçer ve jiroskop 

sensörlerinden oluşan IMU ünitesi ve yalpa çemberinin üzerine 

entegre edilmiş 3 eksende bulunan tahrik motorlarıdır(The Tiffen 

Company, 2019).  

 

 

 

Şekil 1.9. Steadicam Volt sistemi (The Tiffen Company, 2019) 

 

Operatör tarafından açıp kapatılabilen bu yardım sistemi Gimbal 

sistemlerinin Steadicam ile entegrasyonuna örnektir. Başarılı sonuçlar 

vermektedir. 



A ' d a n  Z ' y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  -  5  | 832 

1.4.3. Trinity 

 

Büyük kamera ve fazlaca ekipmanın kullanıldığı kurulumlarda 

Gimbal’in elde kullanımı söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle 

farklı çözümler üretilmeye devam ediyor. Bunlardan biri olan Trinity 

(Şekil 1.10) mekanik görüntü sabitleme ile elektronik görüntü 

sabitleme sistemlerini birleştiren bir yapıdır (Arri Company, 2018). 

Trinity, Steadicam ve gimbal sisteminin birleştiren hibrit bir 

elektromekanik stabilizasyon sistemidir. Steadicam Volt’tan farklı 

olarak istenmeyen dönme hareketlerini yalpa çemberinden değil 

kameranın doğrudan bağlandığı bir gimbal mekanizması ile 

engellemektedir. Temel olarak ise aynı mantıkla çalışmaktadırlar. 

 

 

 

Şekil 1.10. Trinity (Arri Company, 2018) 
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2. SARSINTI ÖNLEME SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ 

 

Günümüze kadar geliştirilmiş ve kullanılmakta olan sarsıntı önleme 

sistemlerinin dezavantajlı olduğu noktalar yeni sistemlerin 

tasarlanmasını gerekli kılıyor. İşlemci teknolojilerindeki ilerleme ve 

yazılım alanındaki insan kaynağının artışı elektromekanik sistemlerde 

ilerleme sağlamaktadır. Özellikle hayatın kolaylaşmasını hedefleyen 

bu gelişmeler, kameralarla yapılabilecek hareketlerin esnekliğini de 

arttırmaktadır. 

 

Kameranın istenmeyen hareketlerini engelleyen elektromekanik 

sistemlerin gelişimine güncel bir örnek ürün DJI firmasının ürettiği 4 

eksenli stabilizasyon sağlayan DJI Ronin 4D olarak gösterilebilir. 

İstenmeyen dönme hareketlerini engelleyen ancak istenmeyen konum 

değişimlerini engelleyemeyen gimbal sisteminin gelişmiş bir 

versiyonu olarak da görülebilir. Kamera olarak satılan bu sistemin 

içeriğinde kameraya bağlı bir gimbal ve düşey eksende istenmeyen 

hareketleri engelleyen bir paralel kol mekanizması bulunur. DJI 

firması drone’larının konumunu belirlemek için kullandığı görsel 

odometri sistemini bu kameraya da entegre ettiği görülmekte. 

Kameranın önünde ve altında yerleştirilmiş 4 algılayıcı sayesinde yer 

düzlemine göre yüksekliğini algılayabiliyor ve bu sayede düşey 

konumunu sabitlemek adına doğru müdahalelerde bulunabiliyor. 

Gelecekte bu tür konum sabitleyebilen uygulamaların da artarak 

kameranın, onu taşıyan kişiden ya da sabitlendiği yerden bağımsız 

şekilde sarsıntı ve istenmeyen konum değişimi bağlamında daha iyi 

çözümler üretileceği düşünülmektedir. 
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Bazı tavuk ve kuş türlerinde görülen kafasını sabit tutma yeteneği 

üzerinden yola çıkarak geliştirilen, arttırılmış gerçeklik yazılımlarının 

görsel-ataletsel odometri ile elde ettiği konum bilgisi kullanılarak 

istenmeyen konum değişimlerini engelleyen sistemler geliştirilmiştir 

(Öztürk, 2022). DJI firmasının aksine sadece bir kamera modeline 

bağlı olmayan, istenilen kamera ile kullanılabilen bir sistemdir. 

 

Bu ve benzeri gelişmeler elektromekanik sabitlemenin daha da 

gelişeceği ve kameranın istenmeyen konum değişimlerini 

engellemede yeni çözümler getireceği açıktır. 
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